KATA PENGANTAR
Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah, karena berkat
karunia dan hidayah-Nya sehingga kami diberikan kesehatan,
kesempatan dan akal pikiran yang lapang dan sehat, sehingga
Naskah Akademik ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan. Dalam proses penyusunan dan hasil akhirnya, askah ini
tentu memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami
mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari
pembaca naskah ini.
Penelitian kami dapat selesai dengan tepat waktu, berkat jasa
bantuan dari berbagai pihak, sehingga dengan segala kerendahan
hati, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggitingginya khususnya kepada:
1. Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kepala Bagian beserta staf Bagian Perundang-Undangan
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, Bapak
Rusdin, S.H., dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Bapak Ruslan, S.IP., M.Pd.
4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Parigi Moutong Bapak Ervian Aksa Yoza, S.STP.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Poso Bapak dr. Djani Moula, M.Kes., M.M, Sekretaris Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso Bapak
Mustafa Tohan, S.P., M.P., dan Kepala Seksi Administrasi
Pemerintahan Desa Kabupaten Poso, Bapak Ahdar, S.E., M.Si.
Khususnya kepada para narasumber dan responden yang telah
bersedia memberikan waktu, energi, dan informasi dalam melakukan
diskusi-diskusi substansial bersama Tim Peneliti selama proses
penelitian dan penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga segala
bantuan dan atensinya mendapatkan bernilai ibadah disi Allah SWT.
Palu, November 2021
Tim Peneliti
ii

DAFTAR ISI
Halaman Sampul…………………………………………………………………i
Kata Pengantar…………………………………………………………………...ii
Daftar Isi…………………………………………………………………………..iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang……………………………………………………………..1
1.2. Identifikasi Masalah……………………………………………..……….16
1.3. Tujuan dan Kegunaan…..……………………………………………..17
1.4. Metode Penelitian…………………………………………………...…….18
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
2.1 Kajian Teoritis tentang Pemerintahan Desa…………………….......20
2.2 Kajian Terhadap Asas
yang Terkait dengan Penyusunan Norma…………………………….58
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan,
Kondisi yang Ada, serta
Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat………..………………..67
2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru
yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap
Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya
Terhadap Aspek Beban Keuangan
Daerah……………………………………………………………………….75
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT………....…….…………79
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
4.1. Landasan Filosofis……………………..……………………………….120
4.2. Landasan Sosiologis…………………………………………………....125
iii

4.3. Landasan Yuridis……………………………………………….…….…153
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
5.1. Arah dan Jangkauan Pengaturan….…….…………………………156
5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa….………...158
BAB VI PENUTUP
6.1. Kesimpulan…………………………………………………..………….161
6.2. Rekomendasi.……………………………………………..………….…162

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………....163
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

iv

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Pembinaan

Pembinaan

secara

adalah

etimologi

proses,

berasal

pembuatan,

dari

kata

cara

“bina”.

pembinaan,

pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan
secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Menurut Mitha
Thoha,1 pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau
pernyataan yang
adanya
berbagai

lebih

kemajuan,

baik.

Dalam hal ini lah menunjukkan

peningkatan

kemungkinan,

pertumbuhan, evolusi

berkembang

atau

peningkatan

atas
atas

sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: pembinaan
itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan
Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.
Kata pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
berasal dari kata “awas” yang diartikan dapat melihat baik-baik,
tajam penglihatan, sedangkan kata pengendalian berasal dari kata
“kendali”

yang

memerintah.
penilikan

berarti menguasai kendali,

Pengawasan

dan

pengarahan

diartikan

memegang pimpinan,

penilikan

kebijakan

jalannya

dan

penjagaan,

pemerintahan. 2

Mitha Thoha, 2003, Pembangunan Organisasi, Proses Diagnose, dan Intervensi,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
2 Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 2015, Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab, Pustaka AlKautsar, Jakarta, h. 589.
1
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Pengawasan juga dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk
menetapkan suatu pekerjaan apa yang

telah

dilaksanakan,

menilainya dan mengoreksi apabila perlu dengan maksud supaya
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan
adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan pengaturan
kegiatan agar sesuai dengan rencana tenaga kerja yang sebelumnya
telah dirumuskan berdasarkan analisis terhadap sasaran dasar
organisasi. Perencana yang baik mungkin tidak mencapai hasil
yang diinginkan, perselisihan-perselisihan, salah paham, peristiwa
yang

tak

terduga

dapat

terjadi.

Hal-hal yang mungkin terjadi

demikian harus segera ditentukan, sehingga tindakan-tindakan
perbaikan dapat dilakukan.3
Pembinaan menurut Poerwadarminta4 adalah suatu usaha,
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil
guna

untuk

memperoleh

hasil

yang

lebih

baik.

Sedangkan

pengawasan Menurut Siagian5 adalah proses pengawasan daripada
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar
semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Terry 6

mengatakan

bahwa

yang

pengawasan

berarti

mendeterminasi

apa

telah

dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja yang apabila
perlu

menerapkan

tindakan-tindakan

korektif

sehingga

hasil

pekerjaan sesuai dengan rencana.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa
pembinaan adalah suatu usaha atau tindakan secara berdaya guna
Farid, 2017, Kewirausahaan Syariah Kencana, Jakarta, h. 309.
Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
5 Sondang P. Siagian, 1983, Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi,
Gunung Agung, Jakarta, h. 135.
6 Winardi, 1986, Asas-asas Manajemen, Alumni, Bandung, h. 395.
3
4
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untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan pengawasan
adalah proses mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan atau
mengevaluasi prestasi kerja sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan
rencana. Jika konsep ini dikaitkan dengan pemerintahan desa, maka
pembinaan dapat dimaknai sebagai upaya atau tindakan yang
dilakukan

dengan

sengaja/perlakuan

(treatment)

terhadap

penyelenggara pemerintahan desa dengan tujuan untuk mencapai
kualitas dan kapasitas pemerintahan desa yang lebih baik. Sedang
makna frasa “pengawasan” adalah suatu tindakan atau proses yang
dilakukan untuk memonitoring dan mengevaluasi prestasi kerja
(kinerja) pemerintahan desa agar hasil pekerjaannya sesuai dengan
rencana.
Konsep pembinaan dan pengawasan desa tidak di ditemukan
dalam Undang-Undang Desa, baik pada Pasal 1, maupun dalam
penjelasan umumnya. Istilah pembinaan dan pengawasan hanya
ditemukan pada substansi undang-undang desa, tepatnya pada BAB
XIV tentang Pembinaan dan Pengawasan, antara lain pada Pasal
112,

Pasal

113,

dan

Pasal

114.

Pasal-pasal

tersebut

tidak

memberikan definisi pembinaan dan pengawasan, tetapi mengatur
tentang wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota dalam hal tata cara pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan

pemerintahan

desa. Oleh

sebab

itu,

konsep

pembinaan dan pengawasan dalam konteks ini menggunakan
konsep umum yang diadopsi dari doktrin dan regulasi yang ada
relevansinya dengan masalah yang dibahas.
Berkaitan dengan tata cara pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa, kiranya penting dikemukakan
dasar hukum yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan
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penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti telah disebutkan di
atas, dasar hukum pembinaan dan pengawasan desa diatur pada
Bab XIV tentang Pembinaan dan Pengawasan, antara lain pada Pasal
112, Pasal 113, dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
tentang

Desa.

Pasal-pasal

tersebut

masing-masing

memuat

pengaturan sebagai berikut:
Pasal 112 mengatur bahwa:
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

membina

dan

mengawasi

penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

dapat

mendelegasikan

pembinaan

dan

pengawasan kepada perangkat daerah.
(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk
kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa
melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang
sudah ada di masyarakat Desa.
(4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan.
Rumusan Pasal 112 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Perintah Daerah Kabupaten/Kota

4

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, TAHUN 2021

berwewenang

membina

Pemerintahan Desa

dan

mengawasi

penyelenggaraan

yang dapat didelegasikan kepada Perangkat

Daerah. Pada ayat (3) ditegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah
Daerah memberdayakan masyarakat Desa dengan menerapkan hasil
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat
guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian
masyarakat

Desa,

meningkatkan

kualitas

pemerintahan

dan

masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
dan mengakui dan
sudah

memfungsikan

institusi asli dan/atau yang

ada di masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa

dilaksanakan

dengan

pendampingan

dalam

perencanaan,

pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan.
Selanjutnya, Pasal 113 menegaskan bahwa Pembinaan dan
Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:
a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
b. memberikan

pedoman

tentang

dukungan

pendanaan

dari

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota kepada Desa;
c. memberikan

penghargaan,

pembimbingan,

dan

pembinaan

kepada lembaga masyarakat Desa;
d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;
e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;
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f. memberikan

bimbingan,

supervisi,

dan

konsultasi

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur
Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa di Desa tertentu;
k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan
kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa
dan lembaga kerja sama Desa.
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1)
diatur dalam Pasal 114 yang berbunyi:
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1)
meliputi:
a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka
penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur
Desa;
b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian
alokasi dana Desa;
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c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan
perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga
kemasyarakatan;
d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa
melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan
teknis;
f. melakukan

bimbingan

teknis

bidang

tertentu

yang

tidak

mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan
oleh Desa;
h. melakukan

pembinaan

Rancangan Anggaran

dan

pengawasan

Pendapatan

dan

atas
Belanja

penetapan
Daerah

Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka
penataanwilayah Desa;
j. membantu

Pemerintah

dalam

rangka

penentuan

kesatuan

masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa
Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa (Pasal 114).
Bardasarkan ketentuan Pasal-Pasal di atas, maka pembinaan
dan pengawasan desa yang hendak diatur dalam Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini
adalah pengawasan dan pembinaan desa yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota dalam hal
pembinaan dan pengawasan desa, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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Dalam hubungan ini, kiranya juga penting dikemukakan
tentang

konsep

desa,

pemerintahan

desa,

dan

realitas

penyelenggaraan pemerintahan desa serta permasalahan mendasar
yang dihadapi desa di Sulawesi Tengah yang akan menjadi sasaran
akhir dari pembentukan peraturan daerah ini.
Desa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa,
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.
Sedangkan Pemerintahan Desa diatur pada Pasal 1 Angka 2:
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan

kepentingan

masyarakat

setempat

dalam

sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah desa
atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara
Kesatuan

Republik

Indonesia

keberadaannya, Penjelasan
Negara Republik

Pasal

Indonesia Tahun

terbentuk.
18
1945

Sebagai

bukti

Undang-Undang

Dasar

(sebelum

perubahan)

menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat
lebih

kurang

250

“Zelfbesturende

“Volksgemeenschappen”,

landschappen”

dan

seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di

Minangkabau, dusun, dan marga di Palembang, dan sebagainya.
Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya
dapat

dianggap

Republik

sebagai

Indonesia

daerah yang bersifat istimewa. Negara

menghormati

kedudukan

daerah-daerah
8
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istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai
daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah
tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan
diberikan

jaminan

keberlangsungan

hidupnya

dalam

Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan desa diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Desa
yang mengatur bahwa,
Kewenangan
Desa
meliputi
kewenangan
di
bidang
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa,
pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
Kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 diatas
sekaligus menggambarkan komponen-komponen pemerintahan desa,
yang mana dalam sebuah pemerintahan desa harus meliputi bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa,
bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pmberdayaan
masyarakat desa. Keempat bidamg tersebut merupakan komponen
utama yang menjadi sasaran pembinaan dan penilaian dalam
pengawasan desa. Beberapa hal yang perlu didorong melalui
pembinaan dan pengawasan desa sebagai skala prioritas dalam
rangka penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya aparatur
pemerintahan desa antara lain:
Pertama: Pelayanan publik, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan
oleh

pemerintah

terhadap

sejumlah

manusia

guna

menciptakan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait
pada

suatu

produk

secara

fisik.

Pelayanan

publik

yang

dibutuhkan seperti kebutuhan dasar masyarakat,
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keamanan

dan

kemampuan

di

dalam

menghadapi

bencana.
Kedua: Kemampuan menyiapkan rencana strategis pengembangan
ekonomi desa, hal ini terkait pemberdayaan dari unit
pemerintahan desa untuk menggerakkan roda pembangunan
melalui rencana-rencana strategis guna meningkatkan dan
mengembangkan ekonomi desa melalui program-program
ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada.
Ketiga:

Kemampuan pengelolaan anggaran desa, terkait kapasitas
perangkat desa dalam kemampuan mengelola pemerintahan
desa dengan jumlah dana yang cukup besar, mulai dari
perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Keempat:

Pengelolaan
kemampuan
pengelolaan

kelestarian

lingkungan

perangkat

desa

kelestarian

hidup,

untuk

lingkungan

terkait

melakukan

hidup

guna

mencegah terjadinya kerusakan potensi sumber daya
alam yang berada di desa. Dari tuntutan tersebut diatas
hal yang mendasar dan penting yang harus mampu
dilaksanakan oleh pemerintahan desa adalah kemampuan
pengelolaan anggaran dengan jumlah dana yang relativ
besar

yang

transparan,

dikelola
akuntabel,

berdasarkan
partisipatif

asas-asas
serta

dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintahan desa
perlu

memiliki

menyongsong
tanggungjawab

kesiapan

implementasi
dan

yang

matang

tugas,

kewajiban

dalam

wewenang, hak,

dalam

pengelolaan

anggaran berdasar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
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Berdasarkan data awal yang diperoleh melalui penelusuran
bahan pustaka, diketahui bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah
sebagaimana dilansir oleh media Tribun, terdapat 437 (empat ratus
tigapuluh tujuh) Desa tertinggal dan 31 (tigapuluh satu) desa sangat
tertinggal dari 1.842 desa yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah 7.
Artinya kondisi obyektif desa di Sulawesi Tengah masih mengalami
berbagai permasalahan terkait empat komponen pemerintahan desa
sebagaimana dikemukakan diatas.
Kedudukan desa sebagai struktur pemerintahan terbawah yang
bersifat otonom memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan
pembangunan nasional yang multidimensi, sebab pengelolaannya
melibatkan

segenap

aparat

pemerintahan,

baik

tingkat

pusat

maupun ditingkat daerah bahkan sampai tingkat desa. Tepatlah
kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas
pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa
merupakan

basis

pemerintahan

pemerintahan

Indonesia

keberhasilan

pembangunan

yang

terendah
sangat

nasional

dalam struktur

menentukan

secara

bagi

menyeluruh.

8

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan tuntutan kesiapan
pemerintahan desa yang cakap dan tangguh guna

menyongsong

implementasi Undang-Undang Desa tersebut.
Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa memuat materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan
Anonim. Masalah yang Dihadapi Desa, diakses dari http://sumberklampokbuleleng.desa.id/index.php/first/artikel/58 pada tanggal 17 November 2021.
8 Sirajuddin Saleh dan Hariati, Peran Kepala Desa Sebagai Administrator
Pembangunan di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros,
diakses dari https://ojs.unm.ac.id/jo/article/download/2920/1576 pada tanggal
28 Agustus 2021.
7
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Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa,
Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa
dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa,
Kerja Sama Desa,

Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga

Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.
Permasalahan

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

yang

hingga kini belum dapat diselesaikan antara lain pelayanan yang
terhadap masyarakat belum optimal karena kualitas dan kapasitas
sumber daya aparatur pemerintah desa belum memadai.Dukungan
fasilitas kerja desa masih sangat terbatas, Badan Permusyawaratan
Desa belum berfungsi secara optimal, peran lembaga pemberdayaan
masyarakat
permasalahan

belum
juga

berfungsi

maksimal.

Di

pada

bidang

ditemukan

samping

itu,

pelaksanaan

pembangunan. Permasalahan dibidang ini antara lain perencanaan
pembangunan

infrastruktur

desa

kurang

tepat,

pemeliharaan

infrastruktur desa tidak berjalan, peran serta masyarakat dalam
pembangunan rendah, dan sebagainya.
Permasalahan tersebut, bukan semata-mata disebabkan oleh
internal

pemerintahan

desa,

melainkan

juga

disebabkan

permasalahan yang bersifat makro baik di tingkat Kecamatan,
Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan
tersebut akan menjadi seamkin kompleks manakala tidak dilakukan
identifikasi secara cermat sesuai sumber penyebab dan potensi
perkembangannya. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan
secara tidak langsung akan berdampak terhadap efektifitas dan
efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada gilirannya
mengakibatkan terjadinya inefisiensi anggaran.
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Permasalahan lain yang juga penting diketahui adalah bahwa
pergeseran kedudukan dan kewenangan desa di era UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa ini mengundang banyak asumsi negatif
berbagai kalangan. Kewenangan

desa

yang

diberikan

untuk

mengelola 10% (sepuluh persen) dari jumlah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN)9 tersebut, memberikan peluang sekaligus
tantangan. Peluang untuk membangun kesejahteraan desa semakin
besar. Pasalnya, desa harus mengelola dan mengawal anggaran
sesuai

dengan

kemakmuran

peruntukannya,

rakyat.

Namun

yakni

di sisi

lain,

sebesar-besarnya
desa-desa

tertentu,

belum mampu membentuk tata kelola pemerintahan yang baik.
Potensi persoalan politik yang semakin luas, salah satunya
berkaitan dengan proses politik perebutan jabatan kepala desa.
Dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berupa dana perimbangan
sebesar 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN)

yaitu sebesar Rp. 59,2 triliun untuk 72.000 (tujuh

puluh dua ribu) desa di Indonesia, 10 belum lagi adanya aturan 10%
(sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD),11 menurut Dodi Faedlullah, diperkirakan akan memicu
pihak-pihak yang memiliki potensi untuk memperebutkan jabatan
kepala

desa

termasuk

jabatan

perangkat desa

Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut tercantum dalam
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
10 Tercantum dalam Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang
Tentang
Desa, Bagian
hasil
pajak
daerah
dan
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
10% (sepuluh perseratus) darii pajak dan retribusi daerah.
11 Tercantum dalam Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang
Tentang
Desa, Bagian
hasil
pajak
daerah
dan
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
9

secara

Pasal

tidak

72 Ayat (4)

No. 6 Tahun 2014
retribusi
daerah
huruf c paling sedikit
No. 6 Tahun 2014
retribusi
daerah
huruf c paling sedikit

13

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, TAHUN 2021

sehat.12 Di sini akan muncul berbagai persoalan seperti halnya
persoalan

yang

ada

pada

pemilihan

kepala

daerah

yaitu

masalah money politic yang muncul dalam bentuk transaksi suara.13
Salah satu dampak negatifnya adalah masuknya korupsi ke desadesa.
Pesimisme

akan

pemberian

dana

yang

cukup

besar

mengundang asumsi negatif banyak kalangan praktisi, akademisi
dan

politisi.

Pandangan

bahwa desa-desa tertentu,
pemerintahan

desa

yang

tersebut mengarahkan

argumentasi

yang belum terbentuk tata
baik,

akan

mengalami

kelola

disorientasi

pelaksanaan pemerintahan, jika tidak dipersiapkan kematangan
sumberdaya manusia dan institusi
penyalahgunaan

kewenangan

kelembagaan.

menjadi

isu

Korupsi
utama

dan
dalam

pemerintahan desa. Hal ini mengingat pernyataan Transparency
International sebagai berikut:
Tahun 2013, dengan 250 juta jiwa penduduk, angka
kemiskinan di Indonesia mencapai 96 juta jiwa, sebagian besar
ada di desa. Sejatinya para kepala desa belum teruji sebagai
kuasa pengguna anggaran dalam jumlah besar. Relevan
bila ada kekhawatiran rentan terjerat korupsi seperti
halnya gubernur, bupati/wali kota. Bila ini terjadi berarti
korupsi benar-benar masuk desa.14
Pernyataan Transparency International (TI) tersebut di atas,
dimaknai sebagai proses kewaspadaan akibat implikasi hukum dan
sosial di masa lampau.15 Pada kenyataannya desa telah mengalami
Dodi Faedlullah, op.Cit.
Ibid.
14 Diakses dari http://www.ti.or.id/index.php/news/2014/01/03/embrio-korupsimasuk-desa, pada tanggal 31 Agustus 2021.
15 Bagir Manan
mendefinisikan kewaspadaan adalah bagian dari kontrol.
Fungsi kontol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengendalian
bertalian dengan arahan (directive).
12
13
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ketergantungan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat
untuk

melaksanakan

tugas-tugasnya.

Maka

gagasan sistem

pengawasan yang mendorong pada kemandirian desa inilah yang
menjadi jawaban atas pembaharuan hukum pemerintahan desa
(village governance reform) dengan

mengedepankan

prinsip

tata

kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance).
Untuk itu, maka dipandang perlu untuk menyusun Naskah
Akademik guna mengkaji secara mendalam dan komprehensif
mengenai aspek kewenangan daerah dalam perspektif hukum dan
perundang-undangan terkait Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagai dasar teori atau
pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan
Peraturan Daerah yang akan dibentuk berupa argumentasi filosofis,
sosiologis dan yuridis. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat
dilakukan identifikasi terhadap berbagai kondisi, permasalahan dan
alternatif kebijakan yang dapat dikembangkan untuk mendorong
terciptanya penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan desa yang
lebih efektif, efisien, dan transparan dalam rangka mewujudkan Desa
yang mandiri memiliki daya saing dalam mewujudkan sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat desa yang selanjutnya akan
menjadi acuan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi

Tengah tentang

Tata Cara Pembinaan dan

Pengawasan Desa.
Menyikapi akumulasi permasalahan desa tersebut Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sedang mengagas pembentukan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Desa, sebagai salah satu upaya untuk
menjawab berbagai permasalahan desa di wilayah Provinsi Sulawesi
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Tengah. Gagasan ini lahir atas prakarsa Komisi I DPRD Provinsi
Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2021 atas dasar fakta-fakta
empiris dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang kerap
menjadi permasalahan strategis yang dihadapi pemerintahan desa.
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini DPRD
sebagai inisiator, memandang perlu adanya regulasi sebagai payung
hukum bagi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap
Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai
amanat Pasal 114 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa. Hal ini dimaksudkan agar pembinaan dan pengawasan
terhadap

Kabupaten/Kota

dalam

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan desa dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang maka dapat didentifikasi beberapa
masalah. Adapun masalah yang dibahas dalam Naskah Akademik ini
adalah sebagai berikut:
1. Apa dasar pemikiran yang menjadi pertimbangan perlunya di
bentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagai dasar pemecahan masalah?
2. Apa yang menjadi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis
sebagai

dasar

Provinsi

Sulawesi

Pembinaan

argumentasi

dan

Tengah

pembentukan
Tahun

Pengawasan

2021

Peraturan
tentang

Penyelenggaraan

Daerah

Tata

Cara

Pemerintahan

Desa?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,
jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Provinsi
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Sulawesi Tengah Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
1.3 Tujuan Penelitian:
Tujuan yang diharapkan dari penyusunan kajian akademik ini
adalah:
a. Agar dapat mengetahui urgensi pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b. Agar dapat mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang
Tata

Cara

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.
c. Agar dapat mengetahui
ruang

sasaran

yang

akan

diwujudkan,

lingkup pengaturan, dan arah pengaturan Peraturan

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
1.4 Kegunaan Penelitian:
a. Sebagai bahan hukum yang dijadikan dasar penyusunan kaidah
atau

norma

hukum

Rancangan

Peraturan

Daerah

Provinsi

Sulawesi Tengah tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b. Sebagai bahan pertimbangan yang akan digunakan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam proses
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

17

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, TAHUN 2021

Tengah

tentang

Tata

Cara

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
1.5 Metode Peelitian
a. Tipe Penelitian:
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif
dan empiris, yang mencakup:
1. Penelitian hukum berupa inventarisasi hukum positif guna
dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Penelitian hukum guna menemukan asas dan doktrin hukum
yang mendasari norma-norma dalam Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Penelitian hukum untuk menemukan materi hukum (materi
muatan)
Tengah

Rancangan
tentang

Tata

Peraturan
Cara

Daerah

Pembinaan

Provinsi
dan

Sulawesi

Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b. Sumber Data dan Bahan Hukum
Bahan hukum yang mendasari penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
yaitu:
1. Bahan hukum primer, yakni berupa peraturan perundangundangan yang terkait dengan tata cara pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari
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produk perundang-undangan tingkat pusat hingga produk
hukum daerah;
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang termuat
atau tersebar dalam berbagai buku, jurnal, naskah hasil
penelitian ilmiah. Bahan hukum ini dapat berupa pendapat
para ahli terkait dengan aspek hukum mengenai tata cara
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
desa.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang diperolehdari
kamus, ensiklopedi, dan sebagainya. Bahan hukum itu dapat
berupa konsep operasional atau pengertian mengenai suatu
istilah yang mendukung dan menjelaskan berbagai hal terkait
dengan tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa.
c. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum
Selain menggunakan bahan hukum (normatif), penyusunan
Naskah Akademik ini juga menggunakan penelitian hukum
empiris yakni menggunakan data primer yang diperoleh melalui
penelitian

lapangan,

dengan

menggunakan

instrumen

pengamatan (observasi), wawancara serta Focus Group Discussion
(FGD) dengan melibatkan berbagai pihak antara lain: pemerintah
daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat,
serta stakeholder lainnya.
d. Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang diperoleh akan

dianalisis secara

kualitatif melalui tahapan, identifikasi, sistematisasi, konstruksi
dan interperetasi untuk menarik konklusi secara deduktif dan
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induktif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk laporan penelitian
(Naskah Akademik).
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BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
2.1. Kajian Teoritis tentang Pemerintahan Desa
2.1.1. Pengertian Pemerintahan Desa
Pemerintahan
mengelola

diartikan

kewenangan,

sebagai

sekumpulan

melaksanakan

koordinasi pemerintahan serta

orang

yang

kepemimpinan,

dan

pembangunan

masyarakat

dari

lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.
Menurut

Syafi’ie,

secara

etimologis

pemerintahan

dapat

diartikan sebagai berikut:
a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti
didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki
wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
b.

Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang

berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
c.

Setelah

pemerintahan,

ditambah

lagi

dengan

akhiran

“an”

menjadi

berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan

yang memerintah tersebut.
Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang
dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan
rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan
sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja,
melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan
yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan
usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-
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usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 1
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal
23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh
Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat (3) dirumuskan bahwa
Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi
penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:
a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
1). Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang
diketuai oleh Sekretaris Desa,
2). Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa
yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan
pengairan, keagamaan, dan lain-lain:
3). Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah
kerjanya seperti kepala dusun.2
2.1.2. Penyelenggara Pemerintahan Desa
Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat
desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam
ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri
dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, seperti kepala
urusan,

dan

unsur

kewilayahan seperti

kepala

dusun

atau

Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, Sosiologi Perdesaan, Pustaka Setia, Surakarta.
h. 109-111.
2 Hanif
Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Erlangga, Jakarta. h. 73.
1
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dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan
kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan
keuangan desa.3 Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa mengatur bahwa pemerintah desa adalah kepala atau
yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa, dalam melaksanakan
tugas.
a. Kepala Desa
Menurut Pasal 26 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa
disebut bahwa:
1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan
desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa berwenang:
a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset 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;
Didik G. Suharto, 2016, Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No.
5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 193.
3
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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.4
b. Perangkat Desa
Perangkat

desa

kewilayahan, Pelaksana

terdiri

dari

teknis.

Sekretaris
Sedangkan

desa,
tugas

pelaksana
mereka

adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya. Oleh karena itu, mereka diangkat dan diberhentikan
oleh Kepala Desa. Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala
desa.
c. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan mitra kepala
desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan
wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah
anggota BPD ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang
dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan
wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
4

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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Sedangkan

peresmiannya

ditetapkan

dengan

keputusan

Bupati/Walikota. Masa kerja BPD sama dengan Kepala Desa, yaitu 6
(enam) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 3 (tiga)
kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sedangkan
tugas dan fungsi BPD adalah: 1) membahas dan menyepakati
Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 2) menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan 3) melakukan
pengawasan kinerja kepala desa.
Kemudian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut,
BPD mempunyai hak untuk: 1) mengawasi dan meminta keterangan
tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan
desa, 2) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan 3) mendapatkan
biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.5
2.1.3. Tata Kelola Pemerintahan Desa
Tata kelola pemerintahan desa diatur dalam Pasal 18B Ayat 2
UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang.
Pasal ini kemudian diatur selanjutnya melalui Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43
Moch. Solekhan, 2004, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi
Mayarakat, Setara Press, Malang, h. 76-77.
5
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Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam
pengelolaan proses sosial masyarakat. Tugas utama yang harus
dilakukan pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan
kehidupan demoktrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik,
sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera,
tentram, aman, dan berkeadilan. Dalam konteks nasional, baik
dalam hal pembangunan maupun penyelenggaraan negara secara
umum, tata pemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu
penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat. Ketiga unsur tersebut disyaratkan bersinergi dalam
rangka

membangun

penyelenggara

tata

negara,

pemerintahan

dunia

usaha,

yang
dan

baik

berbagai

dilembaga
kegiatan

masyarakat.6
A. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Konsep good governance menjadi sangat populer seiring dengan
menguatnya nilai-nilai politik dan demokratisasi di Indonesia. Seiring
dengan penerapannya tersebut, secara terminologi good governance
ini dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “tata
pemerintahan yang baik” atau ada pula yang menyebutnya dengan
istilah “kepemerintahan yang baik”.7 Terdapat empat unsur utama

Herman Abdullah, 2009, Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju
Kota Terkemuka di Indonesia, Rmbooks, Jakarta. h. 131-132.
7 Asep Muslim, 2007, Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi Daerah,
Perca, Jakarta. h. 99.
6
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dalam pengertian good governance, yaitu akuntabilitas, adanya
kerangka hukum (rule of law), informasi, dan transparansi.8
Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah
pada tata pemerintahan yang baik good governance tersebut juga
diungkapnya Syamsuddin bahwa good governance mengarahkan
kepada upaya untuk memperbaiki
manajemen

dan

meningkatkan

proses

pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik.

Dengan demikian, untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan
desa yang baik seharusnya diletakkan pada dua level. Pertama, di
level desa perlu dibangun good governance yang memungkinkan
keterlibatan

seluruh

elemen

desa

dalam

urusan

publik,

penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingan desa.
Sebab demokratisasi proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa
terbentuk melalui perluasan ruang publik, pengaktifan kelompokkelompok sosial dan forum-forum warga serta jaringan antar
kelompok. Terdapat 9 (sembilan) karakteristik good governance dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu:9
a) Partisipasi (Participation)
Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan
keputusan,

baik

secara

langsung

maupun

melalui

intermedia

institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti
ini dibangun atas dasar kebebasan berkumpul dan menyatakan
pendapat serta berpartisipasi secara konstruktif.
b) Penerapan hukum (Rule of Law)
Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa buku,
terutama hukum untuk hak asasi manusia.
Paulus Effendi Lotulung, 2013, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan,
Salemba Humanika, Jakarta. h. 143.
9 Moch, Solekhan, Loc.cit, h. 29-32.
8
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c) Transparansi (Transparency)
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
Proses- proses, lembaga-lembaga, dan informasi

secara

langsung

dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus
dapat dipahami dan dapat dimonitor.
d) Tanggung jawab (Responsiveness)
Lembaga-lembaga

dan

proses

yang

dilakukannya

harus

mencoba untuk melayani setiap pemangku kepentingan.
e) Orientasi (Consensus orientation)
Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda
untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan10 yang
lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedurprosedur.
f) Keadilan (Equity)
Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan,
mempunyai

kesempatan

untuk

meringankan

atau

menjaga

kesejahteraan mereka.
g) Efektivitas (Effectiveness and efficiency)
Proses-proses
menghasilkan

sesuai

dan

lembaga-lembaga

dengan

apa

yang

sebaik
digariskan

mungkin
dengan

menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
h) Akuntabilitas (Accountability)
Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta,
dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan lembagalembaga pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini tergantung pada
organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan
tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
10

Ibid.
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i) Strategi visi (Strategic vision)
Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good
governance dan mengembangkan manusia yang luas dan jauh depan
sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam
ini.
Jika

prinsip-prinsip

dilaksanakan

dengan

tersebut

diberlakukan

sungguh-sungguh,

dan

maka

bisa
proses

penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan sesuai dengan
prinsip-prinsip tersebut. Kedua, pada level tata hubungan desa
dengan supra desa (Kabupaten/Provinsi), perlu dibangun sebuah
proses delivery intermediary yang bisa mengantarkan
kepentingan

desa

pada

domain

semesta

politik supra desa secara

partisipatif.
Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional,
yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Menurut Hanif
Nurcholis,11

pemerintah

melaksanakan

mempunyai

pokok,

yaitu:

(1)

urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan

umum, membangun dan membina
tugas

tugas

pembantuan

masyarakat;

(2)

menjalankan

dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan

pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahirlah fungsi
pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial
dalam kehidupan bermasyarakat.
Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintah desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan
perangkat desa bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan
11

Hanif Nurcholis, Loc.Cit., h. 138.
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desa,

pembangunan,

pemberdayaan

masyarakat,

pemberian

pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Sejalan dengan itu,
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
juga mengartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau
yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara kepemerintahan desa.12
2.1.4.

Tinjauan

Umum

Sejarah

dan

Perkembangan

Sistem

Pemerintahan Desa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah
mengurus

yang

berwenang

untuk

mengatur

dan

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan NKRI.

Desa adalah suatu wilayah yang

penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat
yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur
kehidupan kemasyarakatannya. Desa sebagai daerah otonomi
bulat

dan

utuh

serta bukan

pemberian dari

yang

pemerintah,

sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang
dimiliki desa tersebut. Otonomi desa diakui secara nyata sehingga
menjadi daerah yang bersifat
identitas

sendiri.

Desa

istimewa

dan

mandiri, memiliki

bukan merupakan unsur pelaksana

administratif kabupaten atau kecamatan.13
Secara administratif desa berada di bawah Pemerintahan
Kabupaten. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan daerah,
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
HAW. Widjaya, 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan
Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 164.
12
13
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desa

merupakan

desentralisasi

dari

sistem

pemerintahan.

Pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya merupakan
subsistem

penyelenggaraan

pemerintah

daerah,

yang

memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan
perkembangan pemerintahan. Upaya untuk memperbaiki sistem
pemerintahan desa terus diupayakan dengan penetapan berbagai
peraturan perundangundangan, seperti Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Daerah. Hal ini dapat diketahui dalam
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Desa adalah desa dan desa Adat atau yang disebut dengan
nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat
hukum

yang

mengatur

memiliki

dan

batas

mengurus

wilayah

urusan

yang

berwenang

pemerintahan,

untuk

kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14
Untuk

mengetahui,

sekaligus

membandingkan

konsep

Pemerintahan Desa yang terbaik dan sesuai untuk masyarakat desa
di Indonesia maka perlu mempelajari perkembangan pemerintaan
Desa sejak awal. Perkembangan pemerintahan desa di Indonesia
sejak masa kolonial hingga saat ini dapat diuraikan secara singkat
sebagai berikut:
a. Pemerintahan Desa Masa Kolonial
Ketika masa pemerintahan kolonial atau biasa disebut dengan
Pemerintahan Hindia Belanda, Desa atau Pemerintahan Desa diatur
14

Pasal 1 Angka 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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dalam Pasal 118 jo. Pasal 121 I. S. yaitu Undang-Undang Dasar
Hindia Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk
negeri/asli dibiarkan (pimpinan). Kemudian pengaturan lebih lanjut
tertuang

dalam

IGOB

(Inlandsche

Gemeente

Ordonantie

Buitengewesten) Staatblad 1938 No. 490 yang berlaku sejak 1
Januari 1939 Staatblad 1938 No. 681. Nama dan jenis dari
persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera.
Persekutuan masyarakat asli di Jawa disebut Desa, di bekas
Karesidenan Palembang disebut Marga, di Minangkabau disebut
Nagari, sedangkan di bekas Karesidenan Bangka Belitung disebut
Haminte.
Pada

masa

pemerintahan

kolonial

ini,

asal-usul

desa

diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga tidak mengenal
adanya penyeragaman istilah beserta komponen-komponen yang
meliputinya. Desa/Marga ini berasal dari serikat dusun baik atas
dasar susunan masyarakat geologis maupun teritorial. Desa adalah
masyarakat Hukum Adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah.
Pemerintah terdepan dalam rangka Pemerintahan Hindia Belanda
dan merupakan Badan Hukum Indonesia (IGOB STB 1938 No. 490 jo.
681). Sedangkan bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan
berdasarkan hukum adat masing- masing daerah. Adapun dasar
hukumnya adalah Indische Staasgeling dan IGOB Stb.1938 No. 490
jo. 681.
Adapun

tugas,

kewenangan,

serta

lingkup

pemerintahan

meliputi bidang perundangan, pelaksanaan, keadilan dan kepolisian.
Dengan demikian Desa pada saat itu memiliki otoritas penuh dalam
mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri termasuk ketertiban dan
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keamanan berupa kepolisian. Selain itu masing-masing wilayah
tersebut memiliki pengaturan hak ulayat atau hak wilayah.
b. Pemerintahan Desa Awal Kemerdekaan
Ketika awal kemerdekaan Pemerintahan Desa diatur dalam
UUD 1945, Pasal 18 Penjelasan II yang berbunyi: “Dalam teritorial
Negara

Indonesia

terdapat

kurang

lebih

250

“Zelfbesturende

landschappen” dan “Volksgemeenschappen” seperti desa di Jawa dan
Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan
sebagainya.

Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh

karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah
istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai
daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah
tersebut”.
Kemudian pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja
atau daerah otonom adat yang setingkat di seluruh Indonesia.
Undang-Undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari Pasal 18
penjelasan II dalam UUD 1945, karena dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 1965 ini mulai muncul keinginan untuk menyeragamkan
istilah Desa. Namun dalam perkembangannnya peraturan ini tidak
sempat dilaksanakan karena sesuatu alasan pada waktu itu.
c. Pemerintahan Desa Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, pengaturan tentang Desa diatur melalui
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Undang-Undang ini bertujuan
untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan
Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini mengatur Desa dari segi
pemerintahannya, berbeda dengan Pemerintahan Marga disamping
32

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, TAHUN 2021

juga mengatur adat istiadat. Secara pardigmatik konsep otonomi desa
dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 ini melalui konsep penyeragaman
sebetulnya merupakan suatu konsep yang tidak tepat, karena secara
teoritis

otonomi

desa

merupakan

otonomi

asli,

hal

ini

yang

membedakan dengan konsep otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota
atau Provinsi yang merupakan pemberian sebagai konsekuensi dari
ajaran desentralisasi.
ditempati
hukum

oleh
yang

Desa

adalah

suatu

wilayah

yang

sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat
mempunyai

organisasi.

Pemerintahan

terendah

langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah
tangganya sendiri didalam ikatan NKRI.
Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa
yang terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Dalam
penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari Pemerintah Desa dibantu
oleh Perangkat Desa yang Sendiri dari Sekretariat Desa dan kepala
Dusun. Undang-Undang ini juga mengatur bahwa Desa dibentuk
dengan

memperhatikan

syarat-syarat

luas

wilayah,

jumlah

penduduk, dan syarat-syarat lainnya yang akan ditentukan lebih
lanjut oleh masyarakat desa. Sementara itu, tugas dan kewenangan
yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1979 adalah sebagai berikut:
1). Menyelenggarakan

rumah

tangganya

sendiri

merupakan penyelenggaraan dan penanggungjawab

dan

utama

di

bidang Pemerintahan.
2). Pembangunan

dan

Kemasyarakatan

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa.
3). Urusan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketentraman
dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-Undangan
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yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa
gotong royong.
Undang-Undang
Lembaga

Nomor

Masyarakat

5

Tahun

Desa

1979

(LMD)

mengenal
yaitu

istilah

Lembaga

Permusyawaratan/Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas
Kepala-Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan
dan Pemuka-pemuka Masyarakat di desa yang bersangkutan. Secara
prinsipil setiap wakil tentulah melihat dirinya sebagai wakil warga
negara yang berada didalam batas lingkup perwakilannya secara
keseluruhan oleh karena itu para wakil tersebut disebut sebagai
wakil rakyat. Uang adalah barang publik yang sangat krusial dan
sensitif dalam pemerintahan desa. Uang bisa menjadi ukuran
kekayaan

desa,

yang

bisa

digunakan

untuk

membiayai

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tetapi uang juga
bisa

menjadi

sumber

malapetaka

bila

tidak

dikelola

secara

bertanggungjawab. Kepala Desa misalnya, bisa kehilangan legitimasi
dan bahkan bisa dijatuhkan oleh rakyat desa bila melakukan
penyelewengan dalam mengelola keuangan desa.
Adapun

yang

menjadi

sumber

penghasilan

maupun

pendapatan desa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, yakni:
1) Sumber pendapatan desa; dan
2) Pendapatan

yang

berasal

dari

pemberian

pemerintah

dan

Pemerintah Daerah.
Sumber pendapatan desa itu sendiri terdiri dari:
1) Pendapatan asli desa;
2) Hasil tanah-tanah kas desa;
3) Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat;
4) Hasil dari gotong royong masyarakat; dan
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5) Lain-lain dari hasil usaha desa.
Pendapatan

yang

berasal

dari

pemberian

pemerintah

dan Pemerintah Daerah terdiri dari :
1) Sumbangan dan bantuan Pemerintah;
2) Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah;
3) Sebagian pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa;
dan
4) lain-lain pendapatan.
d. Pemerintahan Desa Masa Reformasi (1999-sekarang)
1) Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999
Atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang

Nomor

5

Tahun 1979 tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945,
dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal usul yang
bersifat

istimewa,

diganti/dicabut.
dikeluarkannya

sehingga
Penggantian

Undang-Undang

Undang-Undang tersebut perlu
Undang-Undang
No.

22

Tahun

ini

dengan

1999

Tentang

Pemerintahan Daerah, yang mana didalamnya terdapat pengaturan
tentang Desa15.330
Untuk untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi di tingkat
Desa, telah banyak Undang-Undang yang dikeluarkan, dan yang
terakhir adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mendefinisikan desa
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam
sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

15

HAW Widjaja, Op.Cit., h. 89.
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Sebagai konsekuensi lahirnya aturan tentang pemerintahan
desa yang pengaturannya digabung ke dalam substansi UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka
hadir suatu bentuk baru di dalam kehidupan politik di desa, yakni
munculnya Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi mengayomi
adat

istiadat,

membuat

Peraturan

Desa,

menampung

dan

menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pasal 94 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengatur bahwa
di desa dibentuk pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang
inerupakan Pemerintahan Desa. Dengan demikian penyelenggara
pemerintahan di desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan
Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangka Desa.
Perangkat

Desa

terdiri

dari

unsur-unsur

pelayanan

seperti

Sekretariat Desa atau Tata Usaha, unsur pelaksana teknis lapangan
dan unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti
Kepala Dusun. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah
suatu lembaga yang anggota-anggotanya dipilih dari dan oleh
penduduk Desa.
Bentuk pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 ini adalah dimana Desa/Marga dapat dibentuk,
dihapuskan,

dan/atau

digabung

dengan

memperhatikan

asal

usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah
Kabupaten

dan

Dewan

Perwakilan

Daerah

setempat.

Tugas

kewenangan lingkup pemerintah meliputi:
a) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
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b) Kewenangan

yang

oleh

peraturan

perUndang-Undangan

yang berlaku belum dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan
pemerintah; dan
c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau
pemerintah kabupaten.
Undang-Undang 22 Tahun 1999 ini juga mengatur bahwa
Pemerintah Kabupaten dan atau pihak ketiga yang merencanakan
pembangunan wilayah Desa menjadi
jasa

wajib

mengikutsertakan

Permusyawaratan

Desadalam

pemukiman,

Pemerintah
perencanaan,

Desa

industri, dan
dan

pelaksanaan

Badan
dan

pengawasannya.
Desentralisasi

fiskal

yang

dianut

dalam

Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
memang memandang desa dengan sebelah mata dan memberikan
kekuasaan yang luar biasa kepada Kabupaten. Melalui penetapan
sumber-sumber keuangan Desa, pemerintah hendak menjadikan
Desa

tergantung

kepada

Kabupaten,

selain

juga

memaksa

masyarakat untuk membiayai urusan desa melalui swadaya dan
gotong royong. Adapun yang menjadi sumber pendapatan Desa
menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah sebagai
berikut:
a) Pendapatan Asli Desa meliputi
(1) Hasil usaha desa;
(2) Hasil kekayaan desa;
(3) Hasil swadaya dan partisipasi;
(4) Hasil gotong royong;
(5) Lain pendapatan asli desa yang sah;
(6) Bantuan dari pemerintah kabupaten;
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(7) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah; dan
(8) Bagian dari dana perimbangan keuangan daerah pusat dan
daerah yang diterima pemerintah kabupaten.
b) Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
c) Sumbangan dari pihak ketiga; dan d) Pinjaman desa.
e. Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor Nomor 32
Tahun 2004
Dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan
daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind), diarahkan untuk
mempercepat

terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat,
serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan,dan kekhasan suatu
daerah dalam sistem NKRI.
Efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
perlu

ditingkatkan

dengan

lebih

memperhatikan

aspek-aspek

hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan
daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan
persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluasluasnya kepada daerah

disertai

dengan pemberian hak dan

kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah
merupakan koreksi total atas kelemahan yang terdapat dalam
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999. Bersamaan dengan itu
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disusul dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilengkapi dengan sistem
pemilihan langsung kepala daerah.
Adapun latar belakang situasi dan nuansa pembentukan
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
1). Suasana reformasi mendapat tafsir yang kurang tepat.
2). Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

dan

Pemerintah

Daerah

“mabuk” reformasi dan membuat Perda yang tumpang tindih
dengan peraturan perundang-Undangan lainnya.
3). Maraknya korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh
Indonesia.
4). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak “overacting” ketika
berhadapan

dengan

Kepala

Daerah,

terutama

menyangkut

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setiap akhir tahun dan pada
masa akhir jabatan Kepala Daerah.
5). Amandemen

Undang-Undang

Dasar

1945

oleh

Majelis

Permusyawaratan Rakyat.
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 ini, Pemerintah Desa adalah
terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Perangkat desa itu
sendiri terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud diatas ditempati dari pegawai
negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mencakup:
1). Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
desa;
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2). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota
yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3). Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/
atau pemerintah kabupaten/kota; dan
4). Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.
f. Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014.
Sebagaimana

yang

dijelaskan

pada

bagian

sejarah

pemerintahan desa menurut konsep UU No 5 Tahun 1979, bahwa
sebagai akibat kekacauan paradigmatik antara konsep otonomi desa
sebagai sesuatu yang bersifat asli, yang berbeda
otonomi

daerah

pada

dengan

konsep

tingkat Kabupaten/Kota, sehingga pasca

berlakunya UU No 32 Tahun 2014, pengaturan tentang desa yang
sebelumnya merupakan bagian terintegrasi dengan UU tentang
Pemerintahan Daerah, baik di masa UU No 22 Tahun 1999 maupun
UU No 32 Tahun 2004, akhirnya legal police negara memisahkan
antara normativitas UU tentang Pemerintahan Daerah dengan UU
tentang Desa.
Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disusun dengan
semangat

penerapan

amanat

konstitusi,

yaitu

pengaturan

masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2)
untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan
Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan
masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk
pada

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

sektoral

yang
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berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing
community

dengan

local

self-government, diharapkan kesatuan

masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari
wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.
Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang
hampir

sama.

Sedangkan

perbedaannya

hanyalah

dalam

pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial
Desa Adat, pengaturan dan pengurusan
perdamaian
bagi

adat,

masyarakat

pemerintahan

wilayah

pemeliharaan ketenteraman
hukum

berdasarkan

adat,

adat,
dan

sidang

ketertiban

serta pengaturan pelaksanaan

susunan

asli.

Desa Adat memiliki

fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta
mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota.
Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan
yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat
melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, pelaksanaan

pembangunan

yang

berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat di wilayahnya.
Sebagaimana

yang

telah

dijabarkan di

atas, diskursus

tentang desa harus diletakkan dalam konteks pemerintahan daerah.
Oleh karena itu untuk melihat tentang asal usul pengaturan desa di
dalam UUD 1945, seharusnya mengacu pada ketentuan Bab VI
Pasal 18 UUD 1945 yang diamandemen menjadi ketentuan Pasal 18,
18A, dan 18B. Berdasarkan ketiga pasal ini, maka pemerintah daerah
di Indonesia terdiri atas tiga bentuk:
a) Pemerintahan Daerah biasa (Pasal 18);
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b) Pemerintah Daerah Khusus atau Istimewa (Pasal 18B ayat 1);
c) Kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat 2).
Pemerintahan

daerah

biasa,

dalam

menyelenggarakan

administrasi pemerintahan biasanya menggunakan asas otonomi dan
tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2). Adapun pemerintah daerah
khusus atau istimewa dan kesatuan masyarakat hukum adat
menggunakan penghormatan dan pengakuan, rekognisi (Pasal 18B
ayat 1 dan ayat 2). Bahasa yang digunakan dalam ketentuan Pasal
18 B ayat 2 adalah “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat mengandung makna beserta hakhak tradisionalnya”.
2.1.5. Tinjauan Umum Otonomi Desa
Aspek historis dari otonomi penting untuk mendapat perhatian
dalam mengkaji masalah Otonomi, persoalan tentang otonomi selalu
menjadi bahan perbincangan
dari

masa

ke

dikalangan

para

cendikiawan

kita

masa, disamping latar belakang historis,

pelaksanaan otonomi juga ditentukan oleh politik hukum yang
dianut oleh negara yang bersangkutan. Secara lebih jelas Juniarto
menyatakan bahwa luas sempitnya urusan-urusan yang diserahkan
kepada suatu pemerintahan

lokal

yang

berhak

mengatur

dan

mengurus rumah tangganya sendiri, tergantung pada politik hukum
yang sedang dianut pada waktu itu, yang dituangkan dalam hukum
positifnya.16
Apabila ditelaah dari sejarah pembentukan Undang-Undang
Dasar 1945, dapat dikatakan

bahwa

Moh.

Yamin adalah

orang

Abdurrahman, 1987, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Media Sarana
Press, Jakarta. h. 8.
16
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pertama

yang membahas masalah Pemerintahan Daerah dalam

sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang itu Moh.Yamin,
mengatakan “Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang
dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman,
dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas
dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan
Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam Pangreh
Praja”.17
Pada kesempatan itu pula Moh. Yamin melampirkan suatu
rancangan

sementara

perumusan

Undang-Undang

Dasar

yang

membuat tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Pembagian
daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil, dengan bentuk
susunan

pemerintahannya

ditetapkan

dengan

Undang-Undang,

dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam
sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerahdaerah yang bersifat istimewa”.18
Pengaturan substansi mengenai otonomi daerah sudah dimulai
sejak tahun 1945 dengan ditetapkannya

Undang-Undang

No. 1

Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, disusul
dengan Undang- Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan
Daerah, yang kemudian diganti oleh Undang-Undang No. 1 tahun
1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang kemudian
diganti oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1974,19 kemudian diganti
dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, kemudian diganti
kembali

dengan

Undang-Undang

No.

32

tahun

2004

dan

Ni’matul Huda, 2005, Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan
Problematikanya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. h.1.
18 Ibid.
19 Abdurrahman, Loc.Cit.
17
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perubahannya menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, maka kedudukan dan kewenangan desa didasarkan atas
prinsip otonomi yang mengarahkan
desa.

Desa

pada

bentuk

kemandirian

mendapatkan penghormatan secara utuh oleh supra

desa sebagai entitas hukum, yang diberikan kewenangan untuk
mengambil kebijakan dalam skala lokalitas.
Tuntutan untuk mengembangkan desa semakin sejahtera
dengan diberikan kewenangan mengelola 10% (sepuluh persen) dari
jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peluang
dan tantangan tersebut harus dimaknai positif. Selain tantangan UU
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang cukup besar, yakni dihadapkan
pada

bayang-bayang

korupsi,

desa

juga

diharapkan

mampu

mengelola kepemerintahan yang efektif dalam kerangka pelayanan
publik.

Oleh

karena

itu,

pentingnya

sistem

pengawasan

pemerintahan desa merupakan salah satu upaya membentuk tata
kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance).
Sehingga

perlu

untuk

memperkuat

sistem

pengawasan

pemerintahan desa dengan merekonstruksi sistem pengawasannya
yang sudah ada saat ini, untuk kemudian digagas strategi atau
konsep pengawalannya ke depan.
Kemudian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,20 salah satu
tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota adalah melaksanakan
pembinaan dan pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal
380 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota sebagai kepala
daerah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan
20

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan dalam
melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut, bupati/wali
kota dibantu oleh inspektorat Kabupaten/Kota.21
Saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan
politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian
kepada sistem demokratis, dan dari

sistem

sentralistik

kepada

otonom. Perubahan paradigma tersebut sudah tentu berdampak
terhadap sistem hukum yang dianut selama ini yang menitik
beratkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak
kepada kepentingan penguasa dari pada kepentingan rakyat, dan
produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan
Pemerintah Pusat dari pada kepentingan Pemerintah Daerah.22
Dalam pelaksanaannya, konsep desentralisasi dan otonomi
daerah telah berlangsung lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan,
dan mencapai puncaknya pada era reformasi dengan dikeluarkannya
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah
dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang
Keuangan

yang kemudian

Perimbangan

direvisi masing-masing menjadi Udang-

Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang No 33 tahun 2004.
Undang-Undang ini memberikan ruang yang memungkinkan daerah
agar

bisa

tumbuh

berkembang

dan dapat

mengurus

urusan

pemerintah daerahnya sendiri namun otonomi ini adalah langkah
awal, sehingga isi dan realisasi dari otonomi sangatlah penting.
Secara konstitusional, tindakan itu dibenarkan oleh UUD 1945.
Hal itu dapat dibaca pada Pasal 18 B UUD 1945 dijelaskan bahwa
Pasal 380 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum
Nasional, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh
Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, h.1.
21
22
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negara

mengakui

pemerintahan

dan

daerah

menghormati

yang bersifat

satuan-satuan

khusus

atau

bersifat

istimewa. Pengakuan dan penghormatan tersebut sepanjang satuansatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia.23
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi, dan daerah provinsi itu terbagi lagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang, dan itu
semua terkandung dalam pengaturan Konstitusi. Oleh karna itu
pemerintahan Desa juga yang merupakan
daerah

provinsi

saat

ini

diatur

bagian

kecil

dari

dalam perUndang-Undangan

tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang No 32 tahun
2004 pada bab XI pasal 200-216. Menurut ketentuan UndangUndang No 32 Tahun 2004, Desa adalah suatu masyarakat hukum
yang memiliki
mengatur

batas-batas

wilayah

yang

berwenang

untuk

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”24
Secara historis, Desa merupakan cikal bakal terbentuknya
masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum
negara

bangsa

ini

terbentuk.

Struktur

sosial

sejenis

desa,

masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial
yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan
Ibid.
Sadu Wasistiono, Irwan Tahir, 2007, Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia,
Bandung. h. 25.
23
24
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institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya
sendriri

serta

relatif

mandiri.

Peraturan tentang pemerintahan

Desa terbentuk seiring dengan peraturan yang mengatur tentang
pemerintahan negara Indonesia. Peraturan mengenai Pemerintahan
Daerah atau Otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pada masa Orde Baru
di atur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979.25
Peraturan tentang desa tidak hanya diatur dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tapi
juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan seperti Peraturan
Pemerintah RI (PPRI) Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum
Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan ini mengatur beberapa hal
pokok yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dimana penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). BPD berfungsi
mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung
aspirasi

masyarakat,

serta

melakukan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan Pemerintah Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh
penduduk desa yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5
(lima) orang.26
Loekman Sutrisno dalam makalahnya yang berjudul Negara
dan Perananya dalam Menciptakan Pembangunan Desa yang Mandiri
mengisyaratkan bahwa, suatu pembangunan dikatakan berhasil
tidak hanya apabila

pembangunan

itu

menaikkan

taraf

hidup

HAW. Widjaja, Loc.Cit. h.4.
Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 76 Tahun 2001, Tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 142, Pasal 30-32.
25
26
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masyarakat, tetapi juga diukur dengan sejauh mana pembangunan
itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan dari masyarakat
untuk

mandiri,

dalam

arti

kemauan

masyarakat

itu

untuk

menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan
hasil-hasil pembangunan, baik yang berasal dari usaha mereka
sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar
masyarakat.27
Dengan diberlakukannya Undang-Undang
2014 tentang
didasarkan

Nomor

6

Tahun

Desa, maka kedudukan dan kewenangan desa

atas prinsip otonomi yang mengarahkan pada bentuk

kemandirian desa. Desa mendapatkan penghormatan secara utuh
oleh supra desa sebagai entitas hukum, yang diberikan kewenangan
untuk mengambil kebijakan dalam skala lokalitas.
Tuntutan untuk mengembangkan desa semakin sejahtera
dengan diberikan kewenangan mengelola 10% (sepuluh persen) dari
jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peluang
dan tantangan tersebut harus dimaknai positif. Selain tantangan UU
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang cukup besar, yakni dihadapkan
pada bayang-bayang korupsi, desa juga

diharapkan

mampu

mengelola kepemerintahan yang efektif dalam kerangka pelayanan
publik.

Oleh

karena

itu,

pentingnya

sistem

pengawasan

pemerintahan desa merupakan salah satu upaya membentuk tata
kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance).
Sehingga perlu untuk memperkuat sistem pengawasan pemerintahan
desa dengan merekonstruksi sistem pengawasannya yang sudah ada

Joeliono, Penguatan Otonomi Desa Menuju Kemandirian Desa, diakses dari
https://www.banyumaskab.go.id/read/15682/penguatan-otonomi-desa-menujukemandirian-desa#.YZrZadBBw2w, tanggal 19 November 2018.
27
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saat

ini,

untuk

kemudian

digagas

strategi

atau

konsep

pengawalannya ke depan.
Kemudian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,28 salah satu
tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota adalah melaksanakan
pembinaan dan pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal
380 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota sebagai kepala
daerah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota dan dalam
melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut, Bupati/Wali
Kota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.29
Undang-Undang tersebut memiliki beberapa keistimewaan,
beberapa diantaranya yaitu:
a) Dana yang besar akan masuk ke Desa,
b) Aparatur desa mendapatkan penghasilan tetap
c) Adanya

peluang

desa

untuk

mengatur

penerimaan

yang

merupakan pendapatan desa
d) Masa jabatan kepala desa bertambah,
e) Bertambahnya kewenangan BPD.30
Ini merupakan babak baru bagi desa agar lebih maju dan
mandiri. Kunci yang terkandung UU Desa adalah pemberdayaan.
Desa menyusun perencanaan, mengawasi dalam pelaksanaan dan
mengontrol dalam evaluasi. Perencanaan itu harus sesuai realitas
bukan sekedar angan-angan belaka. Maka UU Desa memberikan
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 380 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
30 Admin Sukasada, Keistimewaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014,
diakses
dari
https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/keistimewaanundang-undang-desa-no-6-tahun-2014-38, tanggal 19 November 2021.
28
29
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penguatan bagi desa, mereka mandiri dalam menentukan rumah
tangganya sendiri. Penguatan tersebut bukan hanya dilakukan bagi
desa dan aktor-aktornya tetapi juga pemerintah daerah, agar tidak
setengah hati.31
UU Desa lahir dari perjuangan dan perjalanan yang panjang
dimana sebelumnya pengaturan tentang desa diatur dalam UndangUndang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah di dalamnya
penyelenggaraan desa diatur dalam beberapa pasal, namun karena
perkembangan masyarakat peraturan desa dalam Undang-Undang
itu pun tidak relevan lagi dan sudah ketinggalan zaman di
bandingkan perkembangan masyarakat yang terus maju, maka lahir
Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dengan harapan
pengaturan tentang desa nantinya akan lebih jelas dan dapat lebih
memberikan Otonomi yang lebih luas terkait penyelenggaraan desa
yang mandiri.
Dengan munculnya peraturan yang membahas lebih dalam
mengenai peraturan

tentang

kesejahteraan masyarakat
serta

desa, diharapkan akan

desa

dan

kualitas

terciptanya

hidup

manusia

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan secara berkelanjutan.32

Hastowiyono, Kemandirian, Keberlangsungan Hidup, dan Pembaharuan Desa,
diakses
dari
http://stpmd.apmd.ac.id/kemandirian-keberlangsungan-hidup-danpembaharuan-des/, tanggal 19 November 2021.
32 Pasal 78 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
31
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2.1.6. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan dan Pembinaan
Pemerintahan Desa
Sesuai

dengan

melakukan

Undang-Undang

pembinaan

dan

Desa,

pengawasan

yang

berwenang

terhadap

jalannya

pemerintahan desa adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
dan pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan
pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
Pemerintah, baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota
memberdayakan masyarakat desa dengan cara menerapkan hasil
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna
dan

temuan

baru

untuk

kemajuan

ekonomi

dan

pertanian

masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa juga dilakukan
dengan cara meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat
desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Selain itu, hal
penting

yang

dilakukan

pemerintah

adalah

mengakui

dan

memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat
desa.

Pemberdayaan

masyarakat

desa

dilaksanakan

dengan

pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
a. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
pusat meliputi memberikan pedoman dan standar pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan desa; memberikan pedoman tentang
dukungan

pendanaan

Kabupaten/Kota

dari

kepada

pemerintah
desa;

pusat,

memberikan

provinsi

dan

penghargaan,

pembimbingan dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa;
memberikan

pedoman

penyusunan

perencanaan

pembangunan
51

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, TAHUN 2021

partisipatif; memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat
desa;

memberikan

bimbingan,

supervisi

dan

konsultasi

penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa
dan

lembaga

kemasyarakatan;

memberikan

penghargaan

atas

prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan
desa;

menetapkan

bantuan

keuangan

langsung

kepada

desa;

melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur
pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa; melakukan
penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa di desa
tertentu;

mendorong

percepatan

pembangunan

perdesaan;

memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan
kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa; dan menyusun dan
memfasilitasi petunjuk teknis bagi bum desa dan lembaga kerja sama
desa.
b. Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Provinsi
Adapun pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh
pemerintah

provinsi

meliputi

melakukan

Kabupaten/Kota

dalam

rangka

Kabupaten/Kota

yang

mengatur

Kabupaten/Kota

dalam

rangka

pembinaan

penyusunan
desa;

peraturan

melakukan

pemberian

terhadap

alokasi

daerah

pembinaan
dana

desa;

melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan
perangkat

desa,

badan

permusyawaratan

desa,

dan

lembaga

kemasyarakatan; melakukan pembinaan manajemen pemerintahan
desa; melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan desa
melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan
teknis; melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak
mungkin

dilakukan

oleh

pemerintah

daerah

Kabupaten/Kota;
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melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan
oleh desa; melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan
rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
dalam

pembiayaan

desa;

melakukan

pembinaan

terhadap

kabupaten/kota dalam rangka penataan wilayah desa; membantu
pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum
adat

sebagai

desa;

dan

membina dan

mengawasi

penetapan

pengaturan BUM Desa kabupaten/kota dan lembaga kerja sama
antar desa.
c. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
Kabupaten/Kota

meliputi

memberikan

pedoman

pelaksanaan

penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa;
memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan
kepala

desa;

memberikan

pedoman

penyusunan

perencanaan

pembangunan partisipatif; melakukan fasilitasi penyelenggaraan
pemerintahan desa; melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan
desa; menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk
desa; mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan
aset desa; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga
kemasyarakatan, dan lembaga adat; memberikan penghargaan atas
prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan
lembaga

adat;

melakukan

upaya

percepatan

pembangunan

perdesaan; melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui
bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;
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melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan
lembaga kerja sama antar desa; dan memberikan sanksi atas
penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam setiap organisasi pemerintahan, pengawasan selalu
dibutuhkan untuk melakuan pencegahan atau perbaikan hal–hal
yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Istilah
pengawasan dalam Kamus Bahasa Indonesia sama artinya dengan
kontrol, pemeriksaan, dan pengendalian.33
Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling
mempunyai

pandangan

yakni

pengawasan

dan

pengendalian.

Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto6 diberi definisi
sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai
kenyataan

yang

sebenarnya

tentang

pelaksanaan

tugas

atau

pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun
pengendalian

itu

pengertiannya

lebih

forcefull

dibandingkan

pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan
mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai
dengan semestinya.
Sementara itu pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam
ilmu manajemen karena pengawasan merupakan salah satu unsur
dalam kegiatan pengelolaan. Henry Fayol menyebutkan bahwa
“control consist in verifying whether everything occur in conformity with
the plan adopted, the instruction issued, and principle established. It
has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then
and prevent recurrance”. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa
Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia
Daring,
diakses
dari
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan pada tanggal 19 November 2021.
33
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pengawasan hakikatnya merupakan suatu menilai apakah sesuatu
sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan
pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang
akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai
kesalahan tersebut terulang kembali. Menurut Hamdan, pengawasan
sebagai suatu proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa
kegiatan tersebut memang dilakukan terarah dan menuju kepada
pencapaian tujuan yang direncanakan dan mengadakan koreksi
terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat
sasaran yang dituju.34
Sedangkan menurut Basu Swastha, pengawasan merupakan
fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan
hasil seperti yang diinginkan.35 Dari dua pendapat tersebut dapat
disimpulkan bahwa pengawasan adalah keseluruhan dari kegiatan
untuk menjamin atau mengusahakan agar semua pelaksanaan dapat
berlangsung serta berhasil sesuai dengan yang direncanakan. Jika
pengawasan tidak dilaksanakan kemungkinan kesalahan–kesalahan
akan terulang.
Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan
adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de
facto,

sedangkan

tujuan

pengawasan

hanya

terbatas

pada

pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan
tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.36 Dalam konteks yang

Hamdan Mansoer, 1989, Pengantar Manajemen, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, h. 53.
35 Basu Swastha, 1996, Asas-asas Marketing, Edisi III, Cetakan Kedua, Liberty,
Yogyakarta., 1996, h. 216.
36
Sirajun, dkk. 2012. Hukum Pelayanan Publik. Setara Press, Malang, h. 126.
34
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lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada
pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi.
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah
proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah
Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, pers, dan masyarakat sipil
kepada pemerintah desa yang ditujukan agar untuk menjamin agar
pemerintah desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan.37
Pengawasan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi:
1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah.
Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam
rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila
diketemukan

adanya

penyimpangan

dan

pelanggaran

oleh

penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud
antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom,
pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan
berlakunya

suatu

kebijakan

daerah

baik

peraturan

daerah,

keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah
serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

37

Hanif Nurcholis, 2011, Loc.Cit., h. 155.
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Sondang P. Siagian mengemukakan asas-asas pengawasan
sebagai berikut:38
1. Kesesuaian dengan yang telah ditetapkan.
2. Kecocokan metode dan teknik pengawasan dengan kebutuhan
organisasi sendiri.
3. Dukungan

terhadap

kelancaran

pelaksanaan

fungsi-fungsi

organisasi manajemen lainnya.
4. Cakupan untuk menyeluruh.
5. Penghematan penggunaan biaya.
6. Keterkaitan dengan pencapaian tujuan dan berbagai sasaran
organisasi.
7. Pengurangan unsur subyektifitas dalam mengukur hasil yang
dicapai.
8. Sifat pengawasan sesuai dengan sifat kegiatan yang diawasi.
9. Kemampuan mendeteksi penyimpangan sedini mungkin.
10. Orientasi kemasa yang akan datang.
11. Skala prioritas mendahulukan hal-hal yang mempunyai nilai
strategis.
12. Keluwesan dalam pengawasan.
13. Objektivitas dalam melakukan pengawasan.
14. Pengembangan kegiatan pengawasan yang berlangsung terus
menerus.
15. Efisiensi dalam melakukan pengawasan.
Pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada pemerintah
desa atas penyelenggaraan pemerintah desa antara lain:
1. Administrasi pemerintahan desa.
Sondang P. Siagian, 1985, Manajemen Filsafat, Gunung Mulia, Jakarta, h. 100101.
38
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2. Urusan pemerintahan desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah.
4. urusan pemerintah lain yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa.39
Diharapkan dengan adanya pembinaan dan pengawasan,
pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan efisien dan efektif
sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.2. Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan
Norma
Pembentukan aturan hukum yang baik menurut Lon Fuller
setidaknya memenuhi 8 (delapan) asas yang dinamakan principles of
legality, yaitu:
1.

A failure to achieve rules at all, so that every issue must be
decided on an ad hoc basis.

2.

A failure to publicize, or at least to make available to the affected
party, the rules he is expected to observe.

3.

The abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself
guide action, but under cuts the integrity of rules prospective in
effect, since it puts them under the threat of retrospective change.

4.

A failure to make rules understandable.

5.

The enactment of contradictory rules.

6.

Rules that require conduct beyond the powers of the affected
party.

7.

Introducing such frequent changes in the rules that the subject
cannot orient his action by them.

8.
39

A failure of congruence between the rules as announced and their

Hanif Nurcholis, Loc.Cit., h. 157.
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actual administration. 40
Delapan kriteria di atas disebut oleh Hilaire Mc. Coubrey dan
Nogel D. White merupakan the criteria of law making.41 Suatu aturan
hukum yang baik apabila memenuhi delapan criteria, yaitu berlaku
secara umum, diumumkan, tidak berlaku surut, disusun dalam
rumusan yang dapat dimengerti, tidak saling bertentangan, dapat
dilakukan secara wajar, tidak mudah berubah, ada kesesuaian
antara aturan dan pelaksanaannya.
2.2.1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang
Baik (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011)
Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,
sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya
keadilan dan kepastian hukum, telah dinormatifkan dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Dalam undang-undang tersebut, asas yang
bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materil
diatur

dalam

dikemukakan

Pasal
dalam

6.

Pengertian

penjelasan

masing-masing
pasal

asas

dimaksud.

ini

Dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang
bersifat formal pengertiannya dijelaskan dalam table berikut:
Tabel 1: Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Yang Baik
(Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya).
Pasal 5 UU No. 12 Tahun

Penjelasan Pasal 5 UU
No. 12 Tahun 2011

Lon Luvois Fuller, The Morality of Law, Yale University Press, 1975, h. 39.
Hilaire Mc. Coubrey and Nigel D. White, Textbook on Jurisprudence, Second
Edition, Blackstone Press Limited, 1993, h. 90.
40
41
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2011
Dalam

membentuk

Peraturan

Perundang-

undangan harus dilakukan
berdasarkan

pada

Pembentukan

asas

Peraturan

Perundang-undangan

yang

baik, yang meliputi:
a. Kejelasan Tujuan

bahwa

setiap

Peraturan
(PPu)

Pembentukan

Perundang-undangan

harus

mempunyai

tujuan

yang jelas yang hendak dicapai.
b. Kelembagaan

atau bahwa

setiap

jenis

PPu

harus

pejabat pembentuk yang dibuat oleh lembaga negara atau
tepat

pejabat

Pembentuk

berwenang.

PPu

PPu

yang

tersebut

dapat

dibatalkan atau batal demi hukum
apabila dibuat oleh lembaga negara
atau pejabat yang tidak berwenang.
c. Kesesuaian antara jenis, bahwa dalam Pembentukan PPu
hierarkhi

dan

materi harus benar-benar memperhatikan

muatan

materi muatan yang tepat sesuai
dengan jenis dan hierarki PPu.

d. Dapat dilaksanakan

bahwa

setiap

Pembentukan

PPu

harus memperhitungkan efektivitas
PPu tersebut di dalam masyarakat,
baik

secara

filosofis,

sosiologis,
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maupun yuridis.
e. Kedayagunaan

dan bahwa setiap PPu dibuat karena

kehasilgunaan

memang benar-benar dibutuhkan
dan bermanfaat dalam mengatur
kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.
f.

Kejelasan rumusan

bahwa setiap PPu harus memenuhi
persyaratan

teknis

penyusunan

PPu, sistematika, pilihan kata atau
istilah, serta bahasa hukum yang
jelas dan
mudah dimengerti sehingga tidak
menimbulkan

berbagai

macam

interpretasi dalam pelaksanaannya
g. Keterbukaan

bahwa dalam Pembentukan PPu
mulai

dari

perencanaan,

penyusunan,

pembahasan,

pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan bersifat transparan
dan

terbuka.

seluruh
mempunyai

Dengan

lapisan

demikian,
masyarakat

kesempatan

yang

seluas-luasnya untuk memberikan
masukan dalam Pembentukan PPu.
Sumber: Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011.
2.2.2 Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
(Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011)
61

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, TAHUN 2021

Adapun
undangan

asas

yang

pembentukan

baik,

yang

peraturan

bersifat

perundang-

materiil

beserta

pengertiannya dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 2: Asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil
Pasal 6 UU No. 12 Tahun

Penjelasan Pasal 6 UU No. 12 Tahun

2011

2011

Ayat (1) Materi muatan
Peraturan

perundang-

undangan

harus

mencerminkan asas
a.

Pengayoman

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan

(PPu)

harus

berfungsi memberikan pelindungan untuk
menciptakan ketentraman masyarakat.
b.

Kemanusiaan

bahwa setiap Materi Muatan PPu harus
mencerminkan

pelindungan

dan

penghormatan hak asasi manusia serta
harkat dan martabat setiap warga negara
dan

penduduk

Indonesia

secara

proporsional.
c.

Kebangsaan

Bahwa setiap materi muatan Peraturan
perundang-undangan

harus

mencerminkan sifat dan watak bangsa
Indonesia yang majemuk dengan tetap
menjaga

prinsip

Negara

Kesatuan

Republik Indonesia
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d.

Kekeluargaan

bahwa setiap Materi Muatan PPu harus
mencerminkan
mencapai

musyawarah

mufakat

untuk

dalam

setiap

pengambilan keputusan.
e.

Kenusantaraan

bahwa

setiap

Materi

Muatan

PPu

senantiasa memperhatikan kepentingan
seluruh wilayah Indonesia dan Materi
Muatan

PPu

yang

dibuat

di

daerah

merupakan bagian dari sistem hukum
nasional yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
f.

Bhinneka Tunggal Ika

bahwa

Materi

memperhatikan
agama,

suku

khusus

daerah

kehidupan

Muatan

PPu

keragaman
dan

penduduk,

golongan,

serta

budaya

bermasyarakat,

harus
kondisi
dalam

berbangsa,

dan bernegara.
g.

Keadilan

bahwa setiap Materi Muatan PPu harus
mencerminkan

keadilan

secara

proporsional bagi setiap warga negara.
h.

Kesamaan
Kedudukan
Hukum
Pemerintahan

bahwa setiap Materi Muatan PPu tidak
dalam boleh

memuat

hal

yang

bersifat

dan membedakan berdasarkan latar belakang,
antara lain, agama, suku, ras, golongan,
gender, atau status sosial.

i.

Ketertiban

dan bahwa setiap Materi Muatan PPu harus
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kepastian hukum

dapat

mewujudkan

ketertiban

dalam

masyarakat melalui jaminan kepastian
hukum.
j.

Keseimbangan,

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

keserasian,

perundang-undangan

keselarasan

mencerminkan keseimbangan, keserasian,

harus

dan keselarasan, antara kepentingan
individu, masyarakat dan kepentingan
bangsa dan negara.
Ayat (2)

antara lain:

Peraturan

perundang- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas

undangan tertentu dapat legalitas,
berisi

asas

dengan

lain

bidang

Peraturan

asas

tiada

hukuman

sesuai kesalahan, asas pembinaan narapidana,
hukum dan asas praduga tak bersalah;

Perundang- b.

undangan

dalam

Hukum

Perdata,

misalnya,

yang dalam hukum perjanjian, antara lain,

bersangkutan.

asas kesepakatan, kebebasan berkontrak,
dan itikad baik.

Sumber: Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011.
2.2.3 Asas Pembentukan Peraturan Daerah (Purnadi Purbacaraka
dan Soerjono Soekanto)
Menurut

tanpa

Purnadi

Purbacaraka

dan

Soerjono

Soekanto,

berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
diatas maka pembentukan peraturan daerah juga berdasarkan pada
asas-asas sebagai berikut:
a. Peraturan Perundang-undangan tidak berlaku surut (Non
Retroaktif).
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b. Peraturan Perundang-undangan yang di buat penguasa
yang tinggi, mempunyai kedudukan yang tinggi pula.
c. Peraturan

Perundang-undangan

menyampingkan

perturan

yang

bersifat

perundang-

khusus

undangan

yang

bersifat umum (Lex Specialis Derogate Lex Generalis).
d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan
membatalkan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku
terdahulu (Lex Posteriori Derogate Lex Priori).
e. Peraturan Perundang-undangan tidak di ganggu gugat.
f. Peraturan

Perundang-undangan

semaksimal

mungkin

dapat

sebagai
mencapai

sarana

untuk

kesejahteraan

spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu
melalui

pembaharuan

ataun

pelestarian

(Asas

Welvaarstaat).
Di samping asas-asas tersebut dalam rangka pembentukan
Peraturan Daerah yang aspiratif dan responsif, Satya Arinanto dalam
pendidikan dan latihan perancangan peraturan perundang-undangan
bagi legislatif drafter Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, tanggal 14 April 2003 juga mengemukakan
bahwa produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum
yang

mencerminkan

rasa

keadilan

dan

memenuhi

harapan

masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan
besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individuindividu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap
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tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial atau individu-individu
dalam masyarakat.42
2.2.4 Asas Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan UU No.
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-undang No. 11 Tahun 2020 yang diundangkan pada
tanggal 2 November 2020 mengatur bahwa penetapan norma,
standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraam
Urusan Pemerintahan mengacu atau mengadopsi praktik yang baik
(good practices).43 Penerapan good practices dalam good governance
merupakan salah satu kunci dalam usaha pembenahan sistem
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga penetapan
norma mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga tunduk pada
kaidah-kaidah good practices dalam good governance tersebut. Good
governance

di

Indonesia

dapat

didefinisikan

sebagai

praktik

penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dengan kemampuan
mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi secara baik
untuk kepentingan rakyat Indonesia berdasarkan asas musyawarah
dan mufakat, sesuai nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia.
Dengan demikian, penerapan good practices dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, termasuk pula dalam pembentukan produk
hukum daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan hal
yang tidak terhindarkan.
Selain itu, dalam Pasal 250 UU Cipta Kerja juga diatur bahwa
Perda dan Perkada dilarang bertentang dengan ketentuan peraturan
Satya Arinanto, Kumpulan Materi Pendukung (Transparan) Politik Hukum dan
Politik Perundang-Undangan, Jakarta, Sekretariat Jenderal DPR RI, 14 April 2003,
hal. 8.
43 Pasal 176 angka 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.
42
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perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan
perundang-undangan, dan putusan pengadilan.44 Substansi Pasal ini
mempengaruhi

pembentukan

peraturan

hukum

daerah

sesuai

dengan asas Lex Posteriori Derogate Lex Priori, bahwa peraturan yang
berlaku belakangan membatalkan Peraturan Perundang–undangan
yang berlaku terdahulu. Dengan demikian, setelah berlakunya UU
Cipta Kerja, prosedur pembentukan produk hukum daerah harus
tunduk pada pengaturannya, selain pada pengaturan dalam UU
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU Pemerintahan
Daerah.
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang
Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat
2.3.1 Keadaan Umum Pemerintahan Desa di Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di
Pulau Sulawesi yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
pengganti

Undang-Undang

Nomor

2

Tahun

1964

tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah
Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah UndangUndang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi SelatanTenggara menjadi Undang-Undang.

44

Pasal 250 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
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Sulawesi Tengah Terdiri dari 12 wilayah kabupaten dan 1
wilayah kota dengan total luas 61.841,29 km2, berikut nama-nama
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah:45
- Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kabupaten Banggai
- Kabupaten Morowali
- Kabupaten Poso
- Kabupaten Donggala
- Kabupaten Tolitoli
- Kabupaten Buol
- Kabupaten Parigi Moutong
- Kabupaten Tojo Una-Una
- Kabupaten Sigi
- Kabupaten Banggai Laut
- Kabupaten Morowali Utara
- Kota Palu
Dalam proses penelitian lapangan, Tim Peneliti menemukan
dokumen Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020
yang menunjukkan data terkait Desa Tertinggal, Desa Berkembang,
dan Desa Maju di Kabupaten Poso. terdapat 23 (dua puluh tiga) desa
yang termasuk dalam kategori Desa Tertinggal, 36 (tiga puluh enam)
yang termasuk dalam kategori Desa Berkembang, dan 21 (dua puluh
satu) desa yang termasuk dalam kategori Desa Maju. Rincian data
desa-desa tersebut disusun dalam tiga tabel berikut ini:46

Ibid.
Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Poso dr. Djani Moula, M.Kes., M.M. pada tanggal 02 November 2021.
45
46
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Tabel 4. Daftar Desa Tertinggal dan nilai IDM di Kabupaten Poso
No. Nama Desa

Nilai IDM

1.

Rato’ombu

0.547

2.

Hangira

0.5717

3.

Lempe

0.5868

4.

Torire

0.5756

5.

Katu

0.5419

6.

Baleura

0.5733

7.

Runde

0.5959

8.

Badangka

0.5532

9.

Bakekau

0.581

10.

Bulili

0.5308

11.

Pada

0.5678

12.

Dewua

0.5792

13.

Tuare

0.5395

14.

Kageroa

0.5006

15.

Tomehipi

0.51

16.

Lengkeka

0.5621

17.

Kolori

0.5494

18.

Lelio

0.5713

19.

Kalemago

0.4954

20.

Singkona

0.5926

21.

Salindu

0.5602

22.

Panjoka

0.5505

23.

Uelincu

0.5508
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Tabel 5. Daftar Desa Berkembang dan nilai IDM di Kabupaten Poso
No. Nama Desa

Nilai IDM

1.

Betania

0.6421

2.

Bega

0.6403

3.

Saatu

0.7025

4.

Masani

0.7059

5.

Tiwaa

0.6754

6.

Towu

0.6362

7.

Ueralulu

0.6329

8.

Tampemadoro

0.6459

9.

Pandiri

0.6743

10.

Watuawu

0.6875

11.

Tambaro

0.6927

12.

Silanca

0.63

13.

Sepe

0.6721

14.

Bategencu

0.6511

15.

Toyado

0.6852

16.

Tongko

0.6763

17.

Malei

0.6716

18.

Sintuwulemba

0.6833

19.

Labuan

0.6849

20.

Labuadago

0.6768

21.

Tonusu

0.6146

22.

Mayakeli

0.6462

23.

Buyumpandoli

0.659

24.

Peura

0.6181
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25.

Dulumai

0.6137

26.

Soe

0.6395

27.

Leboni

0.6273

28.

Wera

0.6359

29.

Taripa

0.697

30.

Tiu

0.6505

31.

Petiro

0.6451

32.

Pancasila

0.6481

33.

Olumokunde

0.6541

34.

Kamba

0.667

35.

Didiri

0.6406

36.

Kelei

0.671

Tabel 6. Daftar Desa Maju dan nilai IDM di Kabupaten Poso
No.

Nama Desa

Nilai IDM

1.

Toni

0.7402

2.

Masamba

0.7237

3.

Pinedapa

0.7205

4.

Tokorondo

0.7794

5.

Lanto Jaya

0.7314

6.

Lape

7.

Tagolu

8.

Maliwuko

0.7779

9.

Pendolo

0.7257

10.

Pandayora

0.7152

11.

Pandajaya

0.7387

0.759
0.71
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12.

Pasir Putih

0.7686

13.

Wuasa

0.7416

14.

Kilo

0.7108

15.

Kalora

0.7189

16.

Tambarana

0.7206

17.

Tri Mulya

0.7222

18.

Bakti Agung

0.7503

19.

Maranda

0.7148

20.

Padalembara

0.7127

21.

Sulewana

0.7119

Data di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Poso saja
masih terdapat 23 desa yang berstatus sebagai Desa tertinggal.
Perangkat

indikator

yang

dikembangkan

dalam

Indeks

Desa

Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk
menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan
berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi
kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan
Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan
aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus
menghasilkan

pemerataan

dan

keadilan,

didasarkan

dan

memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan
dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan
berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan
ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan
pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa.
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Indeks

Desa

Membangun

memotret

perkembangan

kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa
dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa
Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan
dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah
sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan
karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.47
Upaya peningkatan Indeks Membangun Desa agar tidak ada
lagi desa dengan predikat Desa Tertinggal dalam wilayah NKRI
dipetakan
Kementerian

dalam

dokumen

Desa,

Rencana

Pembangunan

Strategis

Daerah

2020-2024

Tertinggal,

dan

Transmigrasi. Urusan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan
pembangunan perdesaan termasuk dalam salah satu kekuatan yang
diidentifikasi

dalam

dokumen

tersebut.

Namun,

kekuatan

ini

berbenturan langsung dengan kelemahan yaitu lemahnya regulasi
yang

dapat

pengawasan

digunakan
serta

untuk

melaksanakan

koordinasi

pembinaan

eksternal

dan

dengan

Kementerian/Lembaga dan mitra pembangunan lainnya.48 Sehingga
adanya

pengaturan

khusus

mengenai

hal

ini

dapat

turut

meningkatkan angka Indeks Membangun Desa.
Urgensi pembentukan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah yang
memuat aturan teknis terkait Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat ditinjau dari sisi normatif

Anonim,
Tentang
Indeks
Desa
Membangun,
diakses
dari
https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm pada tanggal 21 November
2021.
48 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2019,
Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia, h. 12.
47
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dan sisi empiris, sesuai data yang ditemukan Tim Peneliti dalam
proses penelitian lapangan. Secara normatif, Pasal 114 UU No. 6
Tahun 2014 mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang meliputi:
a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka
penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur
Desa;
b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian
alokasi dana Desa;
c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan
perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga
kemasyarakatan;
d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa
melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan
teknis;
f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan
oleh Desa;
h. melakukan
Rancangan

pembinaan
Anggaran

dan

pengawasan

Pendapatan

dan

atas
Belanja

penetapan
Daerah

Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka
penataan wilayah Desa;
j. membantu

Pemerintah

dalam

rangka

penentuan

kesatuan

masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
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k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa
Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.
Pengaturan dalam Pasal 114 UU Nomor 6 Tahun tentang Desa
ini kemudian dapat menjadi dasar pembentukan bagi peraturan di
tingkat

pemerintah

yang

lebih

rendah

sebagai

implementasi

pembinaan dan pengawasan dalam lingkup pemerintah daerah,
termasuk

pemerintah

desa.

Ketentuan

normatif

tersebut

menghendaki adanya pembentukan peraturan di daerah terkait
teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai kebutuhan
masing-masing daerah.
Sedangkan
Pemerintah

secara

Daerah

empiris,
Provinsi

pembinaan
Sulawesi

dan

pengawasan

Tengah

terhadap

Kabupaten/Kota sejak pengesahan Undang-Undang Desa pada tahun
2014 sudah berjalan untuk bidang-bidang tertentu, misalnya dalam
pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa,
pemberian alokasi dana desa, dan pengawasan pengelolaan dana
desa oleh Inspektorat. Sedangkan bidang lainnya yang terkait dengan
pembinaan dan pengawasan belum berjalan sebagaimana mestinya
karena belum memiliki landasan yuridis pelaksanaan kewenangan.
2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang
Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek
Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek
Beban Keuangan Daerah
Sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
1. Batas kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Bentuk dan tata cara pembinaan;
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3. Bentuk pengawasan;
4. Pelaksanaan pengawasan oleh APIP;
5. Perencanaan pengawasan oleh APIP;
6. Pelaporan hasil pengawasan;
7. Tindak lanjut hasil pengawasan.
8. Pendanaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan

Desa

berdampak

terhadap

tatanan

kehidupan

masyarakat, terutama terkait dengan aspek pengawasan keuangan
desa.. Setelah Perda ini berlaku, maka kebijakan yang diambil dan
diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
telah memiliki pedoman standar dan mekanisme yang diatur dalam
Perda a quo. Implikasi positif yang dinantikan adalah penerapan
Perda secara efektif karena telah didukung oleh adanya regulasi
daerah sesuai dengan kebutuhan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan
masyarakat, terutama masyarakat desa. Selain itu, aspek pembinaan
juga dapat meningkatkan kapasitas profesional aparatur desa dalam
menjalankan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat desa.
Selain itu, adanya kenyataan bahwa penganggaran untuk
kepentingan

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan

Pemerintahan Desa belum berjalan optimal karena anggaran yang
belum teralokasikan di Provinsi memerlukan adanya pengaturan
dalam Peraturan Daerah di tingkat Provinsi. Saat ini, urusan yang
terkait

dengan

pembinaan

pengawasan

penyelenggaraan

pemerintahan desa yang sudah berjalan hanya urusan pembinaan
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Desa, yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa di masing-masing Kabupaten.
Berbagai masalah empiris ini memerlukan adanya peraturan
tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang akan
berdampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat, terutama
terkait dengan pembinaan dan pengawasan desa. Setelah Peraturan
Daerah

ini

berlaku,

maka

kebijakan

yang

diambil

dan

diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
telah memiliki pedoman standar dan mekanisme yang diatur dalam
Perda a quo. Implikasi positif yang dinantikan adalah penerapan
Perda-perda secara efektif karena telah didukung oleh adanya paying
hukum sesuai dengan kebutuhan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dengan demikian, diharapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
memiliki pedoman untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap pemerintahan desa sesuai amanat Pasal 114 UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa.
Dari

segi

pengalokasian

anggaran,

penerapan

Peraturan

Daerah yang baru akan memberikan kepastian hukum terkait
penganggaran

dan

pembiayaan

pembinaan

dan

pengawasan

pemerintahan desa. Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini,
penganggaran terkait pembinaan dan pengawasan pemerintahan
desa dapat diakomodir dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun berjalan dengan memerhatikan kebutuhan
daerah

dan

situasi

keuangan

daerah,

terutama

pada

masa

penanganan dan/atau setelah pandemi COVID-19, dimana seluruh
penganggaran mengalami proses refocusing untuk mengatasi dampak
pandemi yang sudah berjalan lebih dari satu tahun.

77

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, TAHUN 2021

Melalui

pembentukan

Peraturan

Daerah

ini,

Pemerintah

Provinsi dapat pula berperan aktif dalam usaha pemberdayaan
masyarakat Desa misalnya dengan menerapkan hasil pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan
baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa,
meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui
pendidikan,

pelatihan,

dan

penyuluhan,

serta

mengakui

dan

memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat
Desa.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Keberadaan peraturan daerah dalam tata urutan peraturan
perundang-undangan dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek
formal dan aspek materil. Aspek formal terkait dengan prosedur
pembentukan peraturan daerah, sedangkan aspek materil terkait
dengan materi muatan peraturan daerah. Evaluasi dan analisis
peraturan perundang-undangan terkait merupakan bagian yang akan
mengurai aspek materil (isi) sebuah peraturan daerah yang akan
dibentuk guna menghindari terjadinya konflik norma yang bermuara
pada disharmonisasi peraturan perundang-undangan, sebagaimana
ditegaskan pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan,

bahwa

bagian ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundangundangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan
dengan peraturan perundang-undangan lainnya, harmonisasi secara
vertikal dan horizontal.
Peraturan

daerah

tentang

Tata

Cara

Pembinaan

dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, secara substansial
terdiri dari beberapa bagian, dan setiap bagian dapat dikaitkan
dengan
Peraturan

beberapa
daerah

peraturan
ini

perundang-undangan.

dengan

beberapa

Relevansi

perundang-undangan

dijabarkan sebagai berikut:
3.1.

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1945
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Relevansi UUD NRI Tahun 1945 dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi

Tengah tentang

Tata Cara Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dikaji dari
aspek pembentukan Perda. Dari aspek pembentukan Peraturan
Daerah, maka landasan konstitusional pembentukan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Pasal 18
ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. Relevansi UUD NRI Tahun 1945
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata
Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dapat dikaji dari aspek tujuan negara.
Kesejahteraan umum (Bestuur zorq) merupakan salah satu
tujuan pembentukan NKRI yang ditetapkan oleh the founding fathers
sebagaimana termuat dalam Alinea ke-Empat Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakanlah
pembangunan berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian
pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di
antaranya pembangunan Desa. Pembangunan kesehatan merupakan
tanggungjawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun
swasta.
Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa merupakan upaya meningkatkan keterlibatan
pemerintah
penyelenggara

dalam

meningkatkan

pemerintahan

desa

kualitas
dalam

dan

rangka

tercapainya tujuan pembangunan. Peraturan

kapasitas
percepatan

daerah ini akan

mengatur peran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam
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pembinaan

dan

pengawasan

Kabupaten/kota

terkait

penyelenggaraan pemerintahan desa.
Secara formal, dipersyaratkan bahwa pembentukan peraturan
daerah

baik

Peraturan

Daerah

Provinsi

maupun

Perda

Kabupaten/Kota harus menempatkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI
1945 sebagaimana disebutkan di atas sebagai landasan hukum
pertama pada konsideran mengingat. Ketiadan pasal tersebut
menyebabkan peraturan daerah yang dibentuk menjadi cacat yuridis
dari segi pembentukannya karena persyaratan formalnya tidak
terpenuhi. Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 mengatur bahwa
Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat
(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang_Undang
tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, Daerah otonom
termasuk Provinsi Sulawesi Tengah dapat membentuk Peraturan
Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, karena kewenangan tersebut
telah diberikan oleh konstitusi.1
Selain Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dasar hukum pembentukan Perda
yang

harus

dicantumkan

pada

konsideran

mengingat

adalah

Undang-undang pembentukan daerah otonom (Provinsi Sulawesi
Tengah) serta undang-undang tentang pemerintahan daerah. Ketiga
dasar hukum tersebut merupakan dasar pemberian kewenangan bagi
daerah otonom untuk membentuk Perda, sedangkan secara materil,
materi

muatan

Perda

didasarkan

atas

peraturan

perundang-

undangan yang memerintahkan/sebagai dasar pembentukan Perda.
Angka 39 Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
1
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Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 secara umum menjadi dasar
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 UUD NRI
Tahun 1945 menegaskan bahwa:
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang
(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota
dipilih secara demokratis.
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah
dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi
dan tugas pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah
diatur dalam undang-undang.
Pada Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 di atas
merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan
Peraturan Daerah. Pemerintahan daerah provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai
pengaturan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945. Pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan
yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945).
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3.2.

Undang-

Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Keterkaitan
Tengah

tentang

antara
Tata

Peraturan
Cara

Daerah

Pembinaan

Provinsi
dan

Sulawesi

Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
bukan pada aspek materi muatan Perda, tetapi pada aspek asas
pembentukan peraturan daerah yang baik.
Asas pembentukan peraturan daerah yang baik merupakan
keharusan yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuannya, tidak
sekadar memenuhi persyaratan formal, tetapi yang lebih penting
bahwa melalui mekanisme yang baik dan terencana, materi muatan
Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa akan mengakomodir tuntutan dan kebutuhan
hukum pemerintah daerah masyarakat Sulawesi Tengah.
Beberapa

Pasal

dalam

undang-undang

tersebut

menjadi

pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi

Tengah tentang

Tata Cara Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
1. Pasal 5. Pembentukan peraturan daerah harus dilakukan
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:
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a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.

kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.
2. Pasal 6 ayat (1), Materi muatan Perda harus mencerminkan
asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f.

bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i.

ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j.

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas tersebut, Perda dapat berisi asas lain sesuai
dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang
bersangkutan.
3. Pasal 14 yang menegaskan bahwa materi muatan Perda berisi
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus
daerah

dan/atau

penjabaran

lebih

lanjut

Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi.
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Materi muatan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak boleh bertentangan Asasasas yang terkandung dalam ketiga Pasal di atas.
Selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan
Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa harus memperhatikan Permendagri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan
Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum

Daerah.

pelaksanaan

Permendagri

Undang-undang

tersebut
Nomor

12

merupakan
Tahun

peraturan

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang isinya lebih
teknis yang akan mengarahkan legal drafter dalam penyusunan
rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah

tentang

Tata

Cara

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3.3.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Sebelum membahas tentang relevansi Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 dengan urgensi pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi

Tengah tentang

Tata Cara Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kiranya perlu
dikemukakan terlebih dahulu konsepsi desa dan pemerintahan desa
menurut Undang-Undang ini. Pasal 1 Angka 1 undang-undang ini
mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
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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. Angka 2
mendefinisikan Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua konsepsi
ini dimaksudkan untuk mempertegas makna desa dan pemerintahan
desa yang dalam materi muatan peraturan daerah ini akan
digunakan sebagai tolok ukur dalam memaknai/menafsirkan desa
dan pemerintahan desa.
Relevansi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang
Tata

Cara

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dengan undang-undang ini adalah pada sisi
materi

muatan

peraturan

daerah.

Secara

umum

kewenangan

Pemerintah, Pemerintah Derah Provinsi dan Pemerintah Derah
Kabupaten/kota telah diatur secara limitative pada Bab XIV Pasal
112 sampai dengan Pasal 114 Undang-undang ini. Ketentuan Pasal
112 ayat (1) dan (2) mengatur tentang wewenang Pemerintah Pusat,
Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan daan pengawasan
terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan

desa.

Kewnangan

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan
kepada perangkat daerah. Selanjutnya pada ayat (3) menegaskan
bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
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a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk
kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa
melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang
sudah da di masyarakat Desa.
Pada ayat (4) menegaskan bahwa p emberdayaan masyarakat
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan
pendampingan dalam perencanaan pelaksanaan, dan pemantauan
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
secara umum bertujuan meningkatkan efektifitas pembinaan dan
pengawasan desa. Oleh karena itu materi muatan peraturan daerah
tersebut harus memuat tugas dan wewenang pemerintah daerah
serta

batas-batas

kewenangannya

dalam

menyelenggarakan

pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/kota.
Pengaturan mengenai batas-batas kewenangan Pemerintah
Daerah Provinsi dalam Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dapat dilihat dal Pasal 114
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 114
secara spesifik mengatur tentang wewenang Pemerintah Daerah
Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan desa. Pasal ini berbunyi:
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1)
tersebut meliputi:
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a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam
rangka
penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang
mengatur Desa;
b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka
pemberian alokasi dana Desa;
c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa
dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan
lembaga kemasyarakatan;
d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan
Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan,
dan bantuan teknis;
f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak
mungkin
dilakukan
oleh
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota;
g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang
dilaksanakan
oleh
Desa;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam
rangka penataan wilayah Desa;
j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan
masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa
Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.
Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal di atas sekaligus
mempertegas batas kewenangan yang diatur dalam meteri muatan
peraturan daerah ini. Dari ketentuan ini, juga telah merinci jenis dan
bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam pembinaan Kabupaten/kota.
Materi muatan tersebut cukup relevan dengan tujuan pembentukan
peraturan daerah ini, yang mana peraturan daerah ini dibentuk
disamping sebagai paying hukum, juga bertujuan agar pelaksanaan
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pembinaan dan pengawasan desa dapat lebih optimal yang pada
gilirannya dapt meninkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan
pemerintahan desa di Sulawesi Tengah.
3.4.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah
Kedudukan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah terhadap pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah

tentang

Tata

Cara

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sama halnya dengan Pasal 18
UUD NRI 1945 dan UU No. 13 Tahun 1964. Ketiga regulasi tersebut
harus tercantum dalam konsideran mengingat sebagai dasar hukum
pembentukan sebuah Perda.2
UU

No.

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah

merupakan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada
daerah

otonom

untuk

melaksanakan

berbagai

urusan

yang

diserahkan pemerintah pusat ke daerah. Pasal 9 ayat (1) membagi
tiga jenis urusan pemerintahan yakni absolut, konkuren, dan umum.
Urusan pemerintahan Absolut sepenuhnya menjadi kewenangan
pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren di bagi antara
pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
Sedangkan

urusan

pemerintahan

umum

menjadi

kewenangan

Presiden sebagai kepala negara.
Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 11 dan
Pasal 12. Pasal 11 yang menetapkan kewenangan daerah terdiri atas
urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Sedangkan Pasal 12
Angka 39 lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
2
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menetapkan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar
terdiri atas 6 (enam) urusan, yakni:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban

umum, dan

perlindungan

masyarakat; dan
f.

sosial.

Sedangkan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar terdiri
atas 18 (delapan belas) urusan, yaitu:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f.

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l.

penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
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r.

kearsipan.

Ayat (3) menentukan urusan pemerintahan pilihan yang terdiri
dari 8 (delapan) urusan, yakni:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f.

perdagangan;

g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.
Berdasarkan

kategorisasi

tersebut,

maka

materi

muatan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan
dasar (g. pemberdayaan masyarakat dan Desa).
Terkait dengan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pasal 377 mengatur bahwa Menteri
melakukan

pengawasan

umum

terhadap

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah provinsi. Yang dimaksud dengan “pengawasan
umum”

adalah

Pemerintahan

pengawasan

yang

menjadi

terhadap
kewenangan

pembagian
Daerah

Urusan
provinsi,

kelembagaan Daerah provinsi, kepegawaian pada Perangkat Daerah
provinsi, keuangan Daerah Provinsi, pembangunan Daerah provinsi,
pelayanan publik di Daerah Provinsi, kerja sama Daerah provinsi,
kebijakan Daerah provinsi, Gubenur dan DPRD Provinsi, dan bentuk
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pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.3
Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian
melaksanakan

pengawasan

teknis

terhadap

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas masingmasing dan berkoordinasi dengan Menteri. Pengawasan dilaksanakan
oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan
fungsi dan kewenangannya. Yang dimaksud dengan “pengawasan
teknis” adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi
Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi
sesuai

dengan

kewenangan

kement4erian/lembaga

pemerintah

nonkementerian masing-masing.
Pasal 378 kemudian mengatur bahwa Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan
teknis

terhadap

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan “pengawasan umum”
adalah pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, kelembagaan Daerah
Kabupaten/Kota,

kepegawaian

pada

Perangkat

Daerah

Kabupaten/Kota, keuangan Daerah Kabupaten/Kota, pembangunan
Daerah

Kabupaten/Kota,

pelayanan

publik

di

Daerah

Kabupaten/Kota, kerja sama Daerah kabupaten/kota, kebijakan
Daerah

Kabupaten/Kota,

Kabupaten/Kota,

dan

Bupati/Wali

bentuk

pembinaan

Kota
lain

dan

DPRD

sesuai

dengan

Penjelasan Pasal 377 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
4 Penjelasan Pasal 377 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
3
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ketentuan

peraturan

perundang-undangan.5

Sedangkan

yang

dimaksud dengan “pengawasan teknis” adalah pengawasan terhadap
teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah Kabupaten/Kota.6
Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai
wakil

Pemerintah

Pusat.

Dalam

hal

Gubernur

sebagai

wakil

Pemerintah Pusat belum mampu melakukan pengawasan maka
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meminta bantuan untuk
melaksanakan

pengawasan

kepada

Pemerintah

Pusat.

Dalam

melaksanakan pembinaan dan pengawasan ini, Gubernur dibantu
oleh Inspektorat Provinsi.
Pasal 380 mengatur bahwa Bupati/Wali Kota sebagai kepala
daerah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Dalam
melaksanakan
dibantu

pembinaan

oleh

Inspektorat

dan

pengawasan

Bupati/Wali

Kabupaten/Kota.

Khusus

Kota
untuk

pengawasan yang terkait keuangan Daerah meliputi kegiatan audit,
reviu,

evaluasi,

pemantauan,

dan

bimbingan

teknis

dalam

pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap perencanaan,
pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD
(termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dilakukan inspektorat
kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal

Penjelasan Pasal 378 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
6 Ibid.
5
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Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.7
3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
Peraturan
Pembinaan

Pemerintah

dan

Nomor

Pengawasan

12

Tahun

Pemerintahan

2017
Daerah

tentang
yang

ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 5
April 2017. PP ini ditetapkan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan
Pasal

383

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah, dalam rangka memberi kepastian hukum
terhadap

tata

cara

pengenaan

sanksi

administratif

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah mendelegasikan
pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi
administratif dan program pembinaan khusus bidang pemerintahan
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 353 serta pengaturan lebih
lanjut

mengenai

pembinaan

dan

pengawasan

penyeleng;araan

Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 383.
Kedua materi muatan yang didelegasikan tersebut tersebut
sangat berkaitan, yakni pengaturan mengenai sanksi administratif
dan program pembinaan khusus bidang pemerintahan tersebut
merupakan

tindak

lanjut

hasil

Pengawasan

Penyelenggaraan

Penjelasan Pasal 380 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
7
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Pemerintahan

Daerah

Penyelenggaraan
mekanisme

dan

sebagai

Pemerintahan

pembinaan

bagian

Daerah.

dan

dari

Pembinaan

Pengaturan

Pengawasan

mengenai

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah serta sanksi yang jelas dan tegas kepada
penyelenggara Pemerintahan Daerah dan daerah dimaksudkan untuk
memperkuat pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat dan
tuj uan otonomi daerah.
Pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah terdiri atas pembinaan dan pengawasan umum
serta

pembinaan

dan

pengawasan

teknis

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah karena esensi penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah merupakan pencerminan pelaksanaan urusan pemerintahan
oleh daerah. Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh
Menteri guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan oleh
daerah agar dapat berjalan efisien dan efektif sedangkan pembinaan
dan pengawasan teknis oleh Kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian

dilakukan

dalam

rangka

pelaksanaan

urusan

pemerintahan konkuren daerah agar sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/
kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,
Gubernur bertindak atas nama Pemerintah Pusat melaksanakan
pembinaan

dan

Kabupaten/Kota

pengawasan
karena

adanya

kepada

Pemerintah

pelimpahan

Daerah

kewenangan

dari

Presiden.
Agar proses pembinaan dan pengawasan berjalan secara efektif
dan efisien diperlukan adanya kejelasan tugas dan sinergi pembinaan
dan pengawasan melalui mekanisme koordinasi antara Pemerintah
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Pusat

dan

Gubernur

sebagai

wakil

Pemerintah

Pusat

serta

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Menteri selaku koordinator
pembinaan dan pengawasan penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah
secara nasional senantiasa melakukan koordinasi yang bertujuan
agar tidak terjadi pembinaan dan pengawasan yang melebihi
kewenangannya dan tumpang tindih. Peraturan Pemerintah ini juga
memperjelas mekanisme koordinasi antara APIP dengan Aparat
Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat. Di
samping itu, Peraturan Pemerintah ini juga memperjelas pembinaan
dan pengawasan terhadap pemerintahan desa sebagai penyelcnggara
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
menerima dan mengelola sumber daya negara.
Secara umum materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini
mengatur

mengenai

Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tata
cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, penghargaan dan fasilitasi khusus, pendanaan, dan sanksi
administratif termasuk tata cara penjatuhan sanksi administratif dan
sanksi program pembinaan khusus bidang pemerintahan bagi
penyelenggara Pemerintahan Daerah dan dacrah yang melanggar
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Menurut PP ini, pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Menteri (untuk pembinaan
umum)

dan

Menteri

teknis/kepala

lembaga

pemerintah

non-

kementerian (untuk pembinaan teknis). Sedangkan pembinaan
penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota
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dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
pembinaan umum dan teknis.
Pembinaan umum tersebut meliputi:
a. pembagian urusan pemerintahan;
b. kelembagaan daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d. keuangan daerah;
e. pembangunan daerah;
f. pelayanan publik di daerah;
g. kerja sama daerah;
h. kebljakan daerah;
i. kepala daerah dan DPRD; dan
j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pembinaan teknis terhadap pemerintah Provinsi dilakukan oleh
penyelenggara teknis urusan pemerintahan yang diserahkan ke
daerah

Provinsi

dan

pembinaan

teknis

pada

Kabupaten/Kota

dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang diserahkan ke daerah Kabupaten/Kota.
Adapun pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
menurut PP ini untuk:
a. provinsi, dilaksanakan oleh:
1. Menteri, untuk pengawasan umum; dan
2. Menteri

teknis/kepala

lembaga

pemerintah

nonkementerian, untuk pengawasan teknis;
b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis.
Ruang lingkup pengawasan umum tersebut meliputi:
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a. pembagian urusan pemerintahan;
b. kelembagaan daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d. keuangan daerah;
e. pembangunan daerah;
f. pelayanan publik di daerah;
g. kerja sama daerah;
h. kebijakan daerah;
i. kepala daerah dan DPRD; dan
j. bentuk

pengawasan

lain

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Adapun pengawasan teknis terhadap pemerintah Provinsi
dilakukan oleh penyelenggara teknis urusan pemerintahan yang
diserahkan

ke

daerah

Provinsi

dan

pengawasan

teknis

pada

Kabupaten/Kota dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan
pemerintahan

yang

diserahkan

ke

daerah

Kabupaten/Kota.

Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
b. ketaatan

terhadap

ketentuan

peraturan

perundangundangan termasuk ketaatan pelalsanaan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren;
c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
di daerah.
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Selain melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

provinsi,

Menteri

dan

Menteri

teknis/kepala

lembaga

pemerintah non-kementerian sesuai dengan kewenangan masingmasing melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang
menjadi tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam
melakukan

pengawasan

terhadap

Kabupaten/Kota,

Gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Sedangkan dalam hal melakukan pengawasan pemerintahan
daerah tersebut, Gubernur merupakan wakil Pemerintah Pusat:
a. belum mampu melakukan pengawasan umum dan teknis,
Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian berdasarkan permintaan bantuan dari
gubernur

sebagai

Pengawasan

wakil

Pemerintah

Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota

sesuai

dengan

Pusat

melakukan

Pemerintahan

Daerah

kewenangan

masing-

masing; atau
b. tidak melakukan pengawasan umum dan teknis, Menteri
dan

menteri

teknis/kepala

lembaga

pemerintah

nonkementerian berdasarkan telaahan hasil pembinaan dan
pengawasan
Pemerintahan

melakukan
Daerah

Pengawasan

Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan
sesuai

dengan

kewenangan masing-masing.
Jika dalam pelaksanaan kewenangan pengawasan umum
terdapat keterkaitan dengan kewenangan pengawasan teknis, maka
Menteri

mengadakan

koordinasi

dengan

menteri

teknis/kepala

lembaga pemerintah nonkementerian. Koordinasi ini dilakukan dalam
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aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan,
pelaporan, dan evaluasi. Pengawasan umum dan teknis oleh APIP
sesuai fungsi dan kewenangannya dilakukan dalam bentuk review,
monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.8
Menteri

Dalam

Negeri

mengoordinasikan

Pembinaan

dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional
yang

dilakukan

terhadap

aspek

perencanaan,

penganggaran,

pengorganisasian, pelaksanaErn, pelaporan, dan evaluasi. Koordinasi
ini dilakukan dengan melibatkan seluruh kementerian teknis,
lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah. Hasil
koordinasi kemudian dilaksanakan oleh Menteri, kementerian teknis,
lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah.
Khusus

mengenai

mengkoordinasikan

perencanaan

perencanaan

pembinaan,

pembinaan

dan

Menteri

Pengawasan

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam bentuk perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
S (Iima) tahunan dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan

Daerah

tahunan.

Perencanaan

Pembinaan

dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 (lima) tahunan
meliputi:
a. prioritas

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; dan
b. sasaran

dan

target

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah tahunan meliputi:
Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Daerah.
8
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a. fokus

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan
risiko;
b. sasaran

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Dacrah; dan
c. jadwal

pelaksanaan

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah 5 (lima) tahunan ditetapkan oleh Menteri
dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah
nasional. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah tahunan ditetapkan paling lambat akhir bulan
April setiap tahun oleh Menteri berdasarkan masukan dari menteri
teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan kepala
daerah. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
berdasarkan

Dacrah
kebutuhan

yang

telah

sesuai

ditetapkan

dengan

dapat

ketentuan

diubah

peraturan

perundang-undangan.
Menteri

dan

menteri

teknis/kepala

lembaga

pemerintah

nonkementerian wajib mencantumkan program Pembinaan dan
Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam dokumen
percncanaan dan penganggaran kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian

sesuai

dengan

kewenangan

masing-masing

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah
Daerah wajib mencantumkan program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

sesuai

dengan

kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
daerah serta mengalokasikan anggaran Pembinaan dan Pengawasan
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Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah. Perencanaan dan penganggaran Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya diatur
dalam Peraturan Menteri.9
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
a. untuk pembinaan umum, Menteri menugaskan unit kerja di
lingkungan

Kementerian

sesuai

dengan

fungsi

dan

kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif
serta koordinatif;
b. untuk pengawasan umum, Menteri menugaskan APIP di
lingkungan

Kementerian

sesuai

dengan

fungsi

dan

kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif
serta koordinatif;
c. untuk pembinaan teknis, menteri teknis/ kepala Iembaga
pemerintah nonkementerian menugaskan unit kerja di
lingkungan

kementerian/lembaga

pemerintah

nonkementerian masing-masing sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif
serta koordinatif; dan
d. untuk pengawasan teknis, menteri teknis menugaskan APIP
di lingkungan kementerian teknis masing-masing sesuai
dengan fungsi dan kewenangannya dan kepala lembaga
pemerintah

nonkementerian

lingkungan

unit

pengawasan

menugaskan
lembaga

APIP

di

pemerintah

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Daerah.
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nonkementerian masing-masing sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya dan dilaksanakan secara elisien dan efektif
serta koordinatif.
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan
dan pengawasan umum diatur dengan Peraturan Menteri, sedangkan
ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pembinaan

dan

pengawasan teknis diatur dengan peraturan menteri teknis atau
peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan
kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Kementerian dan
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

yang

dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki
terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta
sesuai

dengan

Pengawasan

ketentuan

peraturan

Penyelenggaraan

perundang-undangan.

Pemerintahan

Daerah

yang

dilaksanakan oleh APIP didasarkan pada prinsip:
a. profesional;
b. independen;
c. objektif;
d. tidak tumpang tindih antar-APIP; dan
e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.
Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

yang

dilaksanakan oleh dilakukan pada tahapan kegiatan:
a. penyusunan

dokumen

perencanaan

dan

penganggaran

Penyelenggaraan

Pemerintahan

daerah;
b. pelaksanaan

Pembinaan

Daerah;
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c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
d. berakhirnya

masa

mengevaluasi

jabatan

capaian

kepala

rencana

daerah

untuk

pembangunan

jangka

menengah daerah; dan
e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat
Daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk daerah provinsi dan
Bupati/Walikota untuk daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan
pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh
inspektorat daerah. Pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan
dalam bentuk audit, review, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan
bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan sejak tahap
perencanaan,
pelaporan,

penganggaran,

evaluasi,

Pemerintahan

dan

Daerah.

pengorganisasian,

pertanggungjawaban
Pembinaan

dan

pelaksanaan,

penyelenggaraan

pengawasan

yang

dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi dapat dibantu oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau Kementerian/Lembaga
terkait.10
Pembinaan

dan

pengawasan

Kepala

Daerah

terhadap

yang

menjadi

Perangkat Daerah meliputi:
a. pelaksanaan

urusan

pemerintahan

kewenangan daerah;
b. pelaksanaan

tugas

pembantuan

yang

bersumber

dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah;
Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Daerah.
10
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c. ketaatan

terhadap

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat

dalam

tahap

perencanaan,

penganggaran,

pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan
pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pembinaan

dan

pengawasan

tersebut

dilaksanakan

berdasarkan prinsip profesional, independen, obyektif, tidak tumpang
tindih antar APIP, dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan
dini dan meliputi:
a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan
kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun
pemeriksaan terpadu;
c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau
sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya
indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan
nepotisme; dan
e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan
Perangkat Daerah.
Selain

melakukan

pembinaan

dan pengawasan

terhadap

daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap desa. Dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan ini, Bupati/Walikota dibantu oleh Camat (atau sebutan
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lain) dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan
oleh

camat

(atau

sebutan

lain)

dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan
pengawasan

tersebut

disampaikan

kepada

Bupati/Walikota.

Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota
menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut
hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan
pemantauan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.
Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota
dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan
desa yang meliputi:
a. laporan pertanggungiawaban pengelolaan keuangan desa;
b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Inspektorat
Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan camat (atau sebutan
lain) dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan
kepada Bupati/Walikota. PP ini juga mengatur tentang Pengawasan
oleh DPRD bersifat kebijakan yang meliputi:
a. pelaksanaan

peraturan

daerah

dan

peraturan

Kepala

Daerah;
b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
c. pelaksanaan

tindak

lanjut

hasil

pemeriksaan

Iaporan

keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, DPRD mempunyai
hak:
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a. mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan;
b. melakukan

pembahasan

terhadap

laporan

hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
c. meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan
kepada Badan Pemeriksa Keuangan; dan
d. meminta

kepada

Badan

Pemeriksa

Keuangan

untuk

melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pembahasan

dan

klarifikasi

terhadap

laporan

hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan hanya dilakukan terhadap
laporan keuangan Pemerintah Dacrah yang tidak memperoleh opini
wajar tanpa pengecualian. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengawasan oleh DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib
DPRD.11
Setelah

bentuk-bentuk

pengawasan

tersebut

diimplementasikan, hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam
bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan
instansi

masing-masing

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. Laporan hasil pengawasan ini bersifat rahasia,
tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada
publik kecuali ditentukan lain sesuai dcngan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bupati/Walikota
pembinaan

dan

kemudian

pengawasan

menyampaikan
terhadap

laporan

Perangkat

hasil

Daerah

Kabupaten/Kota dan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
11

Pasal 20
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serta

'pembinaan

dan

pengawasan

lain

yang

terkait

dengan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah

Pusat.

Gubernur

menyampaikan

laporan

hasil

pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Provinsi dan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota serta pembinaan dan pengawasan lain yang terkait
dengan

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Menteri.
Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
menyampaikan

laporan

hasil

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan
masing-masing

kepada

Presiden

menyampaikan

laporan

hasil

Penyelenggaraan

melalui

Menteri.

Pembinaan

Pemerintahan

dan

Daerah

Menteri

Pengawasan

sesuai

dengan

kewenangannya kepada Presiden. Selain menyampaikan laporan,
Menteri menyusun ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional berdasarkan
laporan. Penyusunan ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

melibatkan

menteri

teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan
kepala daerah. Setelah penyusunan ikhtisar, Menteri menyampaikan
ikhtisar

hasil

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Presiden.
APIP

wajib

melakukan

pemeriksaan

atas

dugaan

penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat.
Dalam melakukan pemeriksaan ini, APIP melakukan koordinasi
dengan

aparat

penegak

hukum

yang

kemudian

melakukan
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pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh
masyarakat sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan
berdasarkan

keterituan

peraturan

perundang-undangan

setelah

terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP. Pemeriksaan oleh APIP
dan aparat penegak hukum

dilakukan setelah terpenuhi semua

unsur laporan atau pengaduan dan dua lembaga ini melakukan
koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan setelah
terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifrkasi data awal.
Bentuk koordinasi yang diatur dalam PP No. 12 Tahun 2017, yaitu:
a. pemberian informasi;
c. verifikasi;
d. pengumpulan data dan keterangan;
e. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau
pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
f. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Koordinasi

antara

APIP

dan

aparat

penegak

hukum

dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing
antara Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Jenderal
Kementerian

terkait,

nonkementerian,

unit

Inspektorat

pengawasan
Provinsi,

lembaga

pemerintah

dan/atau

Inspektorat

Kabupaten/Kota; dan b. Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Seluruh asil
koordinasi kemudian dituangkan dalam berita acara. Jika ditemukan
bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih
lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan
perundang-undangan

yang

mengatur

mengenai

administrasi

pemerintahan.
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Jika berdasarkan hasil koordinasi ditemukan bukti permulaan
adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut
diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APIP wajib
memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan
paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil pemutakhiran
dikoordinasikan secara nasional oleh Menteri. Menteri, menteri
teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan
Kepala

Daerah

melakukan

pelaksanaan

Pembinaan

Pemerintahan

Daerah.

evaluasi
dan

Evaluasi

secara

berkala

Pengawasan
dilaksanakan

terhadap

Penyelenggaraan
sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan penutup dari Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun
2017 tentang tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Daerah diantaranya mengatur bahwa Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
3.6.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan

Usaha Milik Desa ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2
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Februari 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa diundangkan Menkumham
Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. UndangUndang

Nomor

11

Tahun

2O2O

tentang

Cipta

Kerja

telah

menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang
didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola
usaha,

memanfaatkan

aset,

mengembangkan

investasi

dan

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, danf atau menyediakan
jenis

usaha

lainnya

untuk

sebesar-besarnya

kesejahteraan

masyarakat Desa. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM
Desa/BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator
produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat,
inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai
fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa ' bersama dapat menjadi
penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa
mendatang

BUM

Desa/BUM

Desa

bersama

diyakini

menjadi

pengungkit kemandirian Desa.
Peraturan Pemerintah ini sebagai landasan hukum bagi
pembentukan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama
sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan
prinsip-prinsip

korporasi

pada

umumnya,

namun

tetap

menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai
pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara rinci
perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang terdiri
atas

Musyawarah

Desa/Musyawarah

Antar

Desa,

penasihat,

pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masingmasing perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, tata
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kerja

dan

tata

hubungan

antar

perangkat

Organisasi

BUM

Desa/BUM Desa bersama, serta ketentuan untuk memastikan
perangkat

organisasi

BUM

Desa/BUM

Desa

bersama

dapat

melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien
dan efektif, serta akuntabel.
Melalui PP ini, semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
diwujudkan

secara

Desa/Musyawarah
pengambilan

nyata
Antar

keputusan

dengan
Desa

BUM

menempatkan

sebagai

organ

Desa/BUM

Desa

Musyawarah

tertinggi

dalam

bersama

dan

ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah Desa/Musyavarah Antar
Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang
menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara
badan

permusyawaratan

desa,

Pemerintah

Desa,

dan

unsur

masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang
bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Dengan demikian, Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa
menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian
Desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa/BUM Desa bersama
bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. Peraturan
Pemerintah ini memuat pengaturan mengenai pendirian BUM
Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah
tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan,
modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa;
kemudahan

perpajakan

dan

retribusi,

kerja

sama,

pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian
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kegiatan

usaha,

serta

pembinaan

dan

pengembangan

BUM

Desa/BUM Desa bersama.
Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa PP
Nomor 11 Tahun 2021 ditetapkan untuk melaksanakan Ketentuan
Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja yang mengatur perlunya penetapan
Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa yang
selanjutnya disebut BUM Desa. Dalam Peraturan ini BUM Desa
didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa
dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan
aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa
pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Bumdes yang selama ini kita kenal dalam aturan Perundangundangan disebut dengan BUM Desa. Dalam ketentuan umum PP 11
tahun 2021 tentang BUM Desa atau BUMDES adalah badan hukum
yang

didirikan

oleh

desa

dan/atau

bersama

desa-desa

guna

mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan
jenis

usaha

lainnya

untuk

sebesar-besarnya

kesejahteraan

masyarakat Desa.12
Badan Usaha Milik Desa terdiri atas BUM Desa dan BUM Desa
bersama. PP 11 tahun 2021 tentang BUM Desa menyebutkan Badan
Usaha Milik Desa memiliki tujuan untuk:
1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan
usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas
perekonomian, dan potensi Desa;
1212

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
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2. melakukan kegiatan pelayanan urnum melalui penyediaan
barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum
masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
3. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan
pendapatan

asli

Desa

serta

mengembangkan

sebesar-

besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat
Desa;
4. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah
atas Aset Desa; dan
5. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.
PP No. 11 tahun 2021 tentang BUM Desa mencabut BAB VIII
tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal I42
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20l4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20l4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), dan
dinyatakan tidak berlaku.
3.7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Relevansi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang
Tata

Cara

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan
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Pemerintahan Desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
73 Tahun 2020 dapat dikaji dari sisi materi muatan Peraturan
Daerah. Pasal 6 Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, mengatur
tentang

pengawasan

pengelolaan

keuangan

desa.

Pasal

6

selengkapnya mengatur bahwa:
(1) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan
oleh APIP Kementerian, APIP Daerah provinsi, dan APIP
daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (2) dilakukan
dalam bentuk:
a. Reviu;
b. Monitoring;
c. Evaluasi;
d. Pemeriksaan;
e. Pengawasan lainnya.
(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk
memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan.
(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan kegiatan membandingkan hasil atau prestasi
suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang
telah
ditetapkan
dan
menentukan
faktor
yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan
dalam mencapai tujuan.
(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d,
merupakan proses identifikasi masalah,analisis,dan evaluasi
yang dilakukan secara independen dan profesional untuk
menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan
atas regulasi.
(6) Bentuk pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) huruf e terdiri atas:
a. sosialisasi mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Desa;
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b. pendidikan
dan
pelatihan
Pengawasan
Pengelolaan
Keuangan Desa;
c. Pengelolaan
hasil
Pengawasan.
pembimbingan
dan
konsultasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
d. Pengelolaan Keuangan desa;
e. penguatan pengawasan berbasis masyarakat.
Pasal 7 ayat (2) Permendagri ini mengatur tentang ruang
lingkup pengawasan keuangan desa yang mengatur bahwa:
(2) Ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa oleh
APIP daerah provinsi sebagaimana dimaksud Pasal ayat(1)
terdiri atas:
a. evaluasi terhadap aktivitas Pengelolaan keuangan Desa;
b. Pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan yang
dilakukan oleh Bupati/wali kota dalam pengelolaan
Keuangan desa;
c. pemeriksaan
terhadap
pembinaan
yang
dilakukan
Bupati/Wali kota dalam peningkatan kapasitas aparatur
desa terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
d. reviu kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati/Wali kota yang
berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa dan BUM
Desa;
e. reviu perhitungan rincian dan penyaluran dana desa,alokasi
dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota.
f. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan
capaian keluaran Desa; atau
g. Pemeriksaan Investigatif.
Ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) di atas mengatur
tentang bentuk-bentuk pengawasan APIP Daerah Provinsi, dan batasbatas

kewenangannya.

Sesuai

dengan

tujuan

pembentukan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggara
pemerintahan desa, maka ketentuan yang yang diatur dalam Pasal
dan Pasal & ayat (2) sangat relevan untuk dimuat dalam materi
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muatan peraturan daerah ini. Pengawasan pengelolaan keuangan
desa saat ini menjadi semakin relevan, sebab permasalahan umum
yang paling banyak dihadapi oleh pemerintah desa saat ini adalah
masalah pengelolaan keuangan desa. Lebih jauh, ketentuan tersebut
akan sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pengelolaan keuangan desa agar perencanaan pembangunan
desa dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukan
anggaran desa.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS
Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip buku Theory
of Legislation Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus
bermanfaat.1 Bagir Manan berpendapat bahwa agar pembentukan
undang-undang dapat menghasilkan suatu Undang-Undang yang
tangguh

dan

berlandaskan

berkualitas,
pada

Undang-Undang

landasan

filosofis

landasan yuridis (juridische gelding),

tersebut

(philosophical

harus
gelding),

dan landasan sosiologis

(sociologische gelding).
4.1

Landasan Filosofis
Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menjalankan

kehidupan

berbangsa.

Hampir

setiap

penyelenggaraan

yang

berkaitan dengan negara akan didasarkan pada Pancasila 2. Seluruh
nilai-nilai

yang

ada

di

dalamnya

adalah

nilai

ketuhanan,

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Seluruh
nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah tidak bisa
dipisahkan dan merupakan satu kesatuan3. Pemerintahan Desa
yang

merupakan

penyelenggara

pemerintahan

pada

struktur

terbawah di Negara Kesatuan Republik Indonesia juga harus tunduk
pada

nilai-nilai

tersebut.

Untuk

mewujudkan

karakter

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai cita-cita luhur tersebut,
penyelenggara
seyogianya

pemerintahan

mendorong

pada

pencapaian

tingkat
karakter

yang

lebih

tersebut

tinggi
melalui

pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Soedjono Dirdjosisworo, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrafindo
Persada, Jakarta, h. 13.
2 “8-PendidikanPancasila.Pdf,” n.d., h. 17.
3 Dewi Sendhikasari Dharmaningtias et al., eds., 2018, Tata kelola
Pembangunan Desa, Cetakan pertama, Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat
Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, h. 15.
1

118

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, TAHUN 2021

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan

bahwa

peraturan

yang

dibentuk

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum
yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia
yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis
yang menjadi dasar bagi penyusunan Naskah Akademik Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sila pertama hingga sila
kelima dari Pancasila. Nilai-nilai dasar dari kelima sila dari
Pancasila sebagai landasan filosofis penyusunan naskah akademik
ini dapa diuraikan sebagai berikut:
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sila mengamanatkan bahwa
warga masyarakat mendasari seluruh aktivitas sebagai makhluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini yang akan mendasari
seluruh sila berikutnya. Ada beberapa perilaku yang tercermin
berdasarkan sila pertama ini. Perilaku tersebut sebagai berikut:
Pengakuan kausa prima yang ada pada Tuhan Yang Maha Esa dan
setiap penduduk perlu memeluk agama dan melakukan ibadah
sesuai ketentuan agama yang dianut. Pancasila merupakan jiwa
seluruh rakyat Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh
sebab itu penyelenggaraan negara harus didasari oleh nilai-nilai
Pancasila,

yaitu

nilai

ketuhanan,

nilai

kemanusiaan,

nilai

persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kelima sila dari
Pancasila

merupakan

penyelenggaraan

satu

kesatuan

pemerintahan,

utuh

termasuk

dalam
di

praktik
dalamnya

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Mengabaikan satu sila saja
berarti mencabik tujuan negara Indonesia. Nilai Sila Ketuhanan
Yang Maha Esa. Nilai-nilai sila pertama4 meliputi :
a. Pengakuan adanya kausa prima yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
https://edukasi.okezone.com/read/2021/09/16/624/2472220/catat-ini-nilainilai-pancasila-dalam-praktik-pemerintahan-negara, diakses tanggal 17 November
2021.
4
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b. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan
beribadah menurut agamanya.
c. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan
memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.
d. Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.
e. Menjamin

berkembang

dan

tumbuh

suburnya

kehidupan

beragama dan toleransi antarumat dalam beragama.
f. Negara memfasilitasi tumbuh kembangnya agama dan iman
warga negara, serta menjadi mediator ketika terjadi konflik antar
agama.
Nilai Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung
makna bahwa seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat
dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama
derajatnya, sama hak dan kewajibannya, dan tanpa membedabedakan agama, suku, ras, dan golongan. Nilai-nilai5

tersebut

meliputi:
a. Menempatkan

manusia

sesuai

dengan

hakikatnya

sebagai

makhluk Tuhan.
b. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
c. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini
berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan
dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan
penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena
keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
Nilai Persatuan Indonesia mengandung pengertian bersatunya
bermacam-macam corak yang beraneka ragam, mulai dari ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan menjadi satu
kebulatan. Nilai-nilai sila ketiga6 dapat berwujud:
a. Nasionalisme.
5
6

Ibid., h. 2.
Ibid.
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b. Cinta bangsa dan tanah air.
c. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.
d. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan
dan perbedaan warna kulit.
e. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.
Nilai

Sila

kebijaksanaan
memiliki

Kerakyatan

dalam

makna

yang

dipimpin

oleh

permusyawaratan/perwakilan.

bahwa

bangsa

Indonesia

hikmat
Sila

menganut

ini

sistem

demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam
hierarki kekuasaan. Nilai-nilai sila keempat7 meliputi :
a. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum
yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
b. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama
secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama.
c. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal
yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara
bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.
d. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara
Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.
Nilai

Sila

kelima,

Keadilan

sosial

bagi

seluruh

rakyat

Indonesia. Keadilan berlaku untuk semua masyarakat Indonesia di
segala bidang kehidupan. Nilai-nilai sila kelima meliputi:8
a. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti
dinamis dan berkelanjutan.
b. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi
kesejahteraan bersama menurut potensi masing-masing.
c. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat
bekerja sesuai dengan bidangnya.
Nilai-nilai
7
8

dari

kelima

sila

Pancasila

sebagaimana

Ibid., h. 3.
Ibid.
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dikemukakan di atas, memiliki relevansi yang cukup kuat dengan
pembentukan
filosofis

pearaturan

perumusan

perundang-undangan,

norma-norma

pada

sepagai

setiap

dasar

pembentukan

peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.
Tidak terkecuali pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah tentang Pembinaan dan Pengawasan Desa tahun 2021.
Relevansi nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang pembinaan dan
pengawasan desa yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pembinaan dan

pengawasan

terhadap Kabupaten/Kota terkait

pemerintahan desa.
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses
terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam
norma

hukum

tergantung

kepada

tingkat

kesadaran

penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para

dan

pembentuk

peraturan perundang-undangan. Rendahnya kesadaran akan nilainilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan
norma hukum yang dibentuk. Oleh karena

itu

dalam

Negara

Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai
norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan
yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang
terkandung dalam cita hukum tersebut.

Lampiran I Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

menekankan

bahwa

landasan

filosofis

merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa
peraturan

perundangan

yang

dibentuk

mempertimbangkan

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi
suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber
dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan demikian yang menjadi dasar filosofis dari Rancangan
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Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawsan Desa adalah pada pandangan hidup
Bangsa

Indonesia

Pancasila

dalam

yang

telah

Pembukaan

dirumuskan

dalam

Undang-Undang

butir-butir

Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan
dalam norma hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan,
ketertiban

dan

kesejahteraan.

Rumusan

Pancasila

ini

yang

merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam
pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan
dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat)
bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat).
4.2.

Landasan Sosiologis
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan
sosiologis

sesungguhnya

menyangkut

fakta

empiris

mengenai

perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
Masalah pembinaan Desa tidak dapat dipisahkan dengan masalah
geografis, luas wilayah, jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan
jumlah Desa yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan.
Pembinaan dan pengawasan Desa juga sangat erat kaitannya
masalah

kependudukan,

pertumbuhan

penduduk,

seperti
proyeksi

jumlah
penduduk

penduduk,
dan

laju

sebagainya.

Disamping itu, dari sisi pemerintahan juga ada kaitannya dengan
indeks demokrasi dimana pembinaan dan pengawasan secara tidak
langsung bersentuhan dengan sikap masyarakat dalam merespon
kebijakan pemerintah Desa.
Berikut dikemukakan gambaran umum tentang beberapa
aspek yang ada relevansinya dengan masalah pembinaan dan
pengawasan Desa. Secara geografis, luas wilayah administratif
Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:
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Gambar 1
Peta Administratif Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber: https://sulteng.bpk.go.id
Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa total luas, 61.841,29
km2 Provinsi Sulawesi Tengah 3º 30' Lintang Selatan - 1º 50' Lintang
Utara wawu 119º 0'. Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 12
kabupaten, 1 kota madya, 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842
desa. Jumlah desa tersebut tergolong cukup besar, sehingga dalam
rangka pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan evaluasi secara
menyeluruh

berkaitan

dengan

status

dan

kualifikasinya

(terbelakang, sedang berkembang, maju). Dapat pula dilihat dari
usia desa, agar dalam merencanakan pembinaan dan pengawasan
dapat lebih mudah menentukan skala prioritasnya. Desa-desa
tersebut

dapat

juga

dipetakan

berdasarkan

kriteria/tingkat

kemajuan dan permasalahan yang dihadapi untuk menentukan
model pembinaan dan pengawasan yang dapat diterapkan dalam
rangka pembinaan dan pengawasannya. Sebagai gambaran tentang
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jumlah kecamatan dan desa di Provinsi Sulawesi Tengah, dapat
dilihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Sulawesi Tengah

Sumber: https://id.wikipedia.org.
Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa luas wilayah
Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.841,29 km². Provinsi Sulawesi
Tengah terdiri dari 12 Kabupaten, 1 Kota Madya, 175 Kecamatan,
175 Kelurahan dan 1.842 Desa. Pada tahun 2017,

jumlah

penduduknya diperkirakan mencapai 2.879.702 jiwa dengan total
luas wilayah 61.841,29 km². Kondisi ini menunjukan bahwa luas
wilayah dengan jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan,
dan Desa yang cukup besar menjadi salah satu isu tersendiri dalam
rencana pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Pembinaan dan pengawasan desa juga tidak dapat dilepaskan
dari populasi penduduk. Salah satu indikator penting dalam
pelaksanaan pembinaan adalah pemberdayaan masyarakat desa.
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Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada
Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah
Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk tahun 2020

Sulawesi Tengah

2985734

Banggai Kepulauan

120142

Banggai

362275

Morowali

161727

Poso

244875

Donggala

300436

Tolitoli

225154

Buol

145254

Parigi Moutong

440015

Tojo Una-una

163829

Sigi

257585

Banggai Laut

70435

Morowali Utara

120789

Kota Palu

373218

Sunber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah
Data pada Tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa jumlah
penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 adalah
sebesar

2985734

jiwa.

Penyebaran

penduduk

berdasarkan

Kabupaten/Kota sangat pariatif, jumlah penduduk terbesar adalah
Kabupaten Parigi Moutong yakni

440015 jiwa dsn ysng terkecil

adalah Banggai Laut yakni 70435 jiwa. Sementara daerah-daerah
lainnya bergerak antara dua kriteria tersebut. Jumlah penduduk
yang demikian besar dapat dipetakan sesuai jumlah penduduk
sesuai luas wilayah.
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Selanjutnya, penting dikemukakan pula tentang jumlah dan
laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat
pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk, 1971-2015
Sensus

Jumlah

Penduduk

Jenis Kelamin / Sex

/Total

Laju

Population

Laki-

Perempuan/

Jiwa/

Pertumbuhan

Census

laki/Male

Female

Person

(%) Population

(Jiwa/
Person)
(1)
1 9 7 11

(2)

(3)

467 166

446 496

Tabel di
1 9 8 01

atas655

Growth (%)

(Jiwa/Person)

624 350

285
1 9 9 01

877 039

834 288

2 0 0 01

1 113 212

1 062 781

2 0 1 01

1 350 844

1 284 165

2 0 1 52

1 469 626

1 407 063

(4)

(5)

913

2,83 (1961-

662

1971)

1 289

3,87 (1971-

635

1980)

1 711

2,87 (1980-

327

1990)

2 175

2,52 (1990-

993

2000)

2 635

1,95 (2000-

009

2010)

2 876

1,69 (2010-

689

2015)

Sumber/Source: Hasil Sensus Penduduk, 1971,1980, 1990,
2000,2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035
Data pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa jumlah dan
laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah yang
tertinggi terjadi pada tahun 1971-1980 yang mencapai 3,87%,
sementara pada periode-periode stelahnya terjadi penurunan hingga
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1,69% pada tahun 2010-2015. Pertumbuhan penduduk sebenarnya
merupakan

keseimbangan

dinamis

antara

dua kekuatan yang

menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan
penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir tetapi
secara

bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian

yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Dalam konteks
spasial

moblitas

perubahan

penduduk

dalam

juga

berpengaruh

terhadap

jumlah penduduk, dimana imigrasi akan

menambah jumlah penduduk dan emigrasi akan mengurangi jumlah
penduduk dalam suatu wilayah.
Jumlah
merupakan

penduduk

suatu

hal

yang

besar

bagi

beberapa

kalangan

positif karena dengan jumlah penduduk

yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan,
perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerjanya
banyak.

Namun disisi lain beberapa kalangan justru meragukan

apakah jumlah penduduk yang besar adalah sebagai asset seperti
yang dijelaskan sebelumnya, akan tetapi kebalikan dari hal
tersebut

bahwa

penduduk

merupakan

beban

bagi

pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan
yang

semakin

lama

semakin

banyak

pula

perkembangan jumlah penduduk tersebut.

seiring

dengan

Pandangan pesimis

seperti ini di dukung oleh teori Malthus yang menyatakan bahwa
pertumbuhan

penduduk

pertumbuhan

bahan

Simpulan

dari

menurut
makanan

deret
menurut

pandangan pesimis

kesejahteraan yang didapat

tapi

ukur

ini

sementara

deret

hitung.

adalah

bukan

justru kemelaratan

akan

di

temui bilamana jumlah penduduk tidak dikendalikan dengan baik.
Sebenarnya

permasalahan

yang

muncul

dibidang

kependudukan bukan hanya pada jumlah yang besar semata akan
tetapi juga berimbas pada turunan dari kuantitas yang besar
tersebut antara lain adalah

persebaran penduduk, kualitas
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penduduk, kecukupan dari sisi konsumsi, struktur penduduk
yang sebagian besar masih muda, modal dan teknologi yang
dimiliki juga masih rendah dan akibatnya produktivitas kerja makin
menurun

serta

masalah

krusial

yang

berkaitan

dengan

ketenagakerjaan.9
Populasi penduduk pada suatu rentang waktu tertentu
bersifat dinamis dan terus berubah dari waktu ke waktu. Proyeksi
jumlah penduduk tahun 2010-2020 dapat dilihat pada Tabel 4
sebagai berikut:

Eny Rochnida, Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur, Jurnal Forum
Ekonomi,
Volume
18
Nomor
1
2016,
diakses
dari
https://media.neliti.com/media/publications/55282-ID-dampak-pertumbuhanpenduduk-terhadap-per.pdf pada tanggal 17 November 2021.
9
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Tabel 4
Proyeksi Penduduk 2010-2020 Perempuan (Ribu Jiwa)
Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Perempuan) (Ribu Jiwa)
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
Wilayah 2020
2020
2020
2020
2020
Banggai Kepulauan
6.26
5.96
5.68
4.71
4.48
Banggai 18.22
16.58
16.64
16.56
15.72
Morowali 6.58
5.75
5.72
5.22
5.46
Poso
12.58
10.86
11.13
10.47
9.47
Donggala 17.20
15.22
15.09
13.73
11.54
Tolitoli
12.29
11.49
10.95
11.19
9.63
Buol
9.83
9.18
8.66
7.69
6.38
Parigi Moutong
27.04
23.93
23.61
21.99
19.45
Tojo Una-Una
8.57
7.81
7.38
6.43
6.16
Sigi
11.85
10.96
10.97
10.71
9.76
Banggai Laut
4.53
3.88
3.61
3.48
3.26
Morowali Utara
7.08
6.04
5.62
4.85
5.34
Kota Palu 18.13
14.73
16.16
24.17
23.90
Sulawesi Tengah
160.15
142.38
141.22
141.19
130.55

25-29
2020
4.83
16.19
5.28
10.59
11.77
9.78
6.72
20.70
6.27
9.54
3.37
5.31
17.57
127.92

30-34
2020
5.11
16.33
5.19
11.02
12.31
9.75
6.42
21.49
6.36
9.97
3.21
5.49
16.49
129.13

35-39
2020
4.69
15.39
4.59
10.19
12.00
9.54
6.10
20.19
5.99
9.62
2.87
4.76
15.53
121.46

40-44
2020
4.16
13.49
4.16
9.13
10.38
8.29
5.20
16.89
5.29
8.59
2.39
4.45
14.37
106.78

45-49
2020
3.43
11.20
3.52
7.75
8.55
6.60
4.03
13.66
4.24
7.01
2.05
3.68
11.27
86.98

50-54
2020
2.84
9.08
2.74
6.49
6.74
5.11
3.09
10.55
3.50
5.77
1.65
2.81
8.50
68.86

55-59
2020
2.16
7.31
2.07
5.30
4.86
3.92
2.50
7.67
2.64
4.41
1.27
2.25
6.18
52.55

60-64
2020
1.56
5.41
1.51
3.75
3.79
3.10
1.63
5.73
1.93
3.05
0.76
1.60
4.10
37.92

65-69
2020
1.15
3.99
1.08
2.69
2.72
2.12
1.34
4.06
1.39
2.40
0.55
1.24
2.79
27.52

70-75
2020
1.00
2.86
0.69
2.16
1.91
1.46
0.88
2.90
0.97
1.43
0.45
1.00
1.77
19.50

75+
2020
1.13
3.02
0.81
2.76
2.22
1.65
1.20
3.61
1.27
1.76
0.54
1.23
2.08
23.26

Jumlah
2020
59.13
187.98
60.37
126.33
150.02
116.87
80.85
243.47
76.19
117.80
37.87
62.74
197.74
1517.35

Source Url: https://sulteng.bps.go.id/indicator/12/26/1/proyeksi-penduduk-2010-2020-perempuan-.html
Access Time: November 10, 2021, 8:51 am
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Berdasarkan data pada Tabel 4 di atas, proyeksi penduduk
berdasarkan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari
komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran,
kematian, dan perpindahan (migrasi). Berdasarkan ketiga komponen
tersebut, menunjukkan jumlah dan struktur umur penduduk
Sulawesi Tengah pada tahun 2020 berjumlah 1517.35 jiwa.
Sementara proyeksi penduduk laki-laki 2010-2020 dapat dilihat
pada Tabel 5 berikut:

131

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, TAHUN 2021

Tabel 5
Proyeksi Penduduk Laki-laki (Ribu Jiwa)

Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Laki-Laki) (Ribu Jiwa)
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
Wilayah
2020
2020
2020
2020
2020
Banggai Kepulauan
6.34
6.00
5.93
5.03
4.40
Banggai
19.31
17.51
17.52
17.35
16.12
Morowali 7.05
6.17
6.14
5.51
5.41
Poso
13.08
11.82
11.68
11.33
11.03
Donggala 17.73
16.18
15.81
14.61
11.96
Tolitoli
12.86
12.26
11.56
11.75
9.47
Buol
9.78
9.66
9.12
8.11
6.49
Parigi Moutong
28.10
25.37
25.02
22.78
19.31
Tojo Una-Una
8.67
8.14
7.77
6.88
6.48
Sigi
12.64
11.61
11.66
11.66
10.33
Banggai Laut
4.66
4.00
3.69
3.60
3.13
Morowali Utara
7.49
6.41
5.96
5.62
5.70
Kota Palu 18.77
15.82
16.71
22.72
24.37
Sulawesi Tengah
166.45
150.95
148.55
146.95
134.17

25-29
2020
4.94
16.12
5.58
11.70
11.48
9.55
6.92
20.80
6.50
10.04
3.22
6.05
18.34
131.23

30-34
2020
4.96
16.18
5.20
11.54
12.33
9.83
6.67
21.73
6.56
10.32
3.19
5.91
16.89
131.32

35-39
2020
4.69
15.92
4.93
11.21
12.33
9.55
6.67
21.36
6.34
10.21
2.89
5.39
15.06
126.55

40-44
2020
4.33
13.77
4.41
10.09
11.30
8.70
5.82
18.13
5.46
8.90
2.56
4.99
13.98
112.44

45-49
2020
3.52
11.81
3.65
8.35
8.84
7.25
4.45
14.72
4.65
7.37
2.11
4.11
11.69
92.51

50-54
2020
2.80
9.56
2.83
6.87
7.15
5.60
3.49
11.92
3.76
5.86
1.69
3.19
9.20
73.91

55-59
2020
2.42
7.88
2.27
5.50
5.55
4.18
2.86
8.82
2.85
4.67
1.40
2.41
6.55
57.34

60-64
2020
1.62
5.61
1.57
3.96
4.27
3.37
1.73
6.69
2.01
3.31
0.87
1.83
4.14
40.99

65-69
2020
1.08
3.97
1.02
2.69
2.92
2.38
1.20
4.44
1.35
2.35
0.57
1.21
2.48
27.64

70-75
2020
0.90
2.72
0.65
2.04
1.92
1.51
0.75
3.16
0.99
1.37
0.36
0.92
1.34
18.62

75+
2020
1.13
2.94
0.64
2.41
2.01
1.39
0.87
3.29
1.01
1.50
0.48
1.10
1.23
20.01

Jumlah
2020
60.07
194.29
63.01
135.28
156.39
121.20
84.57
255.62
79.43
123.77
38.43
68.28
199.28
1579.63

Source Url: https://sulteng.bps.go.id/indicator/12/27/1/proyeksi-penduduk-2010-2020-laki-laki-.html
Access Time: November 10, 2021, 8:52 am
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Proyeksi penduduk laki-laki berdasarkan data pada Tabel 5 di
atas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki Sulawesi
Tengah pada tahun 2020 sebesar 1517.35 jiwa. Proyeksi penduduk
sebagaimana dikemukakan pada dua table di atas menggambarkan
asumsi pertambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan setiap
tahun. Gambaran peningkatan jumlah penduduk ini diperlukan
dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengawasan desa,
dimasa yang akan datang, semakin laju pertumbuhan penduduk
akan semakin kompleks permasalahan yang perlu ditangani oleh
instansi pembina dan pengawas desa.
Selain proyeksi, pembinaan dan pengawasan desa juga sangat
erat kaitannya dengan distribusi penduduk. Kepadatan penduduk
pada Kabupaten/Kota memiliki relevansi yang cukup signifikan
dengan pemberdayaan masyarakat desa ssebagai salah satu sasaran
dari pembinaan desa. Distribusi dan kepadatan penduduk menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada
Tabel 6 berikut:
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Tabel 6
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2015

Kabupaten/Kota

Persentase Penduduk

Kepadatan Penduduk per km2

Regency/Municipality

Percentage of Total
Population

Population Density per sq.km

(1)

(2)

(3)

Kabupaten/Regency
1.

Banggai Kepulauan

4.00

46

2.

Banggai

12.32

37

3.

Morowali

3.93

37

4.

Poso

8.19

33

5.

Donggala

10.21

69

6.

ToliTolita pada Tabel 2 di
atas

7.85

55

7.

Buol

5.18

37

8.

Parigi Moutong

15.91

90

9.

Tojo Una-Una

5.13

26

10.

Sigi

7.98

44

11.

Banggai Laut

2.42

96

12.

Morowali Utara

4.09

12

12.80

932

100.00

47

Kota/Municipality
1.

Palu
Sulawesi Tengah

Sumber/Source: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035/ Indonesia Population Projection 2010–2035

Data pada Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa kepadatan
penduduk tertinggi adalah Kabupaten Banggai Laut mencapai 96
jiwa/km2 , sedangkan yang terrendah adalah Kabupaten Morowali
Utara yang hanya mencapai 12 jiwa/km2. Kabupaten Parigi Moutong
memiliki tingkat kepadatan penduduk kedua setelah Banggai Laiut
yaitu 90 jiwa/km2

,

disusul oleh Kabupaten Kabupaten Tolitoli 69

jiwa/km2 , sementara daerah-daerah lainnya seperti Kabupaten
Banggai, Banggai Kepulauan, Poso tingkat kepadatannya masih
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tergolong sedang dan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi
dan tingkat kepadatan penduduk di Sulawesi Tengah umumnya
masih pada batas normal. Kepadatan penduduk pada suatu wilayah
sangat menentukan pembangunan di wilayah tersebut. Sumber daya
manusia yang erat kaitannya dengan rencana pembangunan. Oleh
sebab itu,

kuantitas dan kualitas penduduk harus menjadi

pertimbangan utama lancarnya pembangunan. Kuantitas dapat
dilihat dari jumlah dan kepadatan penduduk, sedangkan kualitas
penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) yang dicapai suatu wilayah.
Sejalan

dengan

masalah

kependudukan,

kiranya

cukup

relevan untuk diketahui tentang indek demokrasi yang mencakup 5
(lima) kategori yakni proses pemilihan umum dan pluralisme,
kebebasan sipil, berfungsinya pemerintahan, partisipasi politik, dan
budaya politik Sulawesi Tengah sebagai landasan sosiologis dalam
pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang
pembinaan dan pengawasan desa. Indeks demokrasi Sulawesi
Tengah dapat dilihat pada Tabel 7 berikut :
Tabel 7
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Variabel

Variabel IDI

Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) Provinsi
Sulawesi Tengah
Menurut Variabel
2018
2019
2020

Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

67.19

100.00 100.00

Kebebasan Berpendapat

61.82

59.03

Kebebasan Berkeyakinan

96.92

100.00 100.00

Kebebasan dari Diskriminasi

100.00 100.00 100.00

77.77
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Hak Memilih dan Dipilih

79.03

79.78

79.78

Pemerintahan

30.85

26.65

29.15

Pemilu yang Bebas dan Adil

83.54

94.82

94.82

Peran DPRD

60.91

67.32

66.54

Peran Partai Politik

100.00 100.00 99.34

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

86.42

Peran Peradilan yang Independen

100.00 100.00 100.00

Partisipasi Politik dalam Pengambilan
Keputusan dan Pengawasan

Sumber:

95.19

53.95

https://sulteng.bps.go.id/indicator/34/209/1/indeks-

demokrasi-indonesia-idi-provinsi-sulawesi-tengah-menurutvariabel.html, diakses tanggal 6 November 2021.

Indeks domokrasi bertujuan untuk menilai/pemeringkatan
keadaan demokrasi disuatu Negara atau daerah tertentu. Data pada
Tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa kebebasan berkumpul dan
berserikat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi,
dan peran peradilan yang independen di Sulawesi Tengah memiliki
peringkat (100) sangat baik. Peran partai politik (99.34), Pemilu yang
bebas

dan

adil

(94,82),

sementara

partisipasi

politik

dalam

pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan dan peran
birokrasi pemerintah daerah memiliki peringkat masing-masing untk
partisipasi politk (29.15) dan peran birokrasi (53,95). Pemeringkatan
keadaan demokrasi ini erat hubungannya dengan pembinaan dan
pengawasan

bidang

peningkatan

kapasitas

Kepala

Desa

dan

perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga
kemasyarakatan, pembinaan manajemen Pemerintahan Desa, dan
pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan
keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.
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Di

samping

itu,

hal

yang

cukup

krusial

dalam

penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
adalah kondisi pemerintahan desa yang masih menghadapi ragam
permasalahan

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan laporan
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang dilansir TribunPalu.com
menunjukkan masih adanya 437 Desa di Sulteng masuk kategori
tertinggal, 31 sangat tertinggal.10 Kondisi pemerintahan desa ini
mengisyaratkan urgensi rencana pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembinaan dan Pengawasan Desa
pada tahun anggaran 2021. Pembentukan peraturan daerah ini
dimaksudkan untuk menjadi payung hukum pembinaan dan
pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap
Kabupaten/Kota dalam pembinaan desa. Lebih jauh, peraturan
derah ini dapat mendorong peningkatan efektifitas pembinaan dan
pengawasan terhadap Kabupaten/Kota, sekaligus menjadi rujukan
bagi pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang
pembinaan dan pengawasan desa.
Hasil penelitian dalam penyusun Naskah Akademik
pelaksanaan

pembinaan

dan

pengawasan

Pemerintah

terkait
Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Kabupaten/Kota mengenai
pembinaan dan pengawasan desa, masih jauh dari harapan (belum
optimal) dalam arti belum terlaksana sesuai amanat undangundang.
Beberapa variabel yang menjadi focus penelitian ini
implementasi

pembinaan

dan

pengawasan

desa

adalah

sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Nur Saleha, Editor: Mahyuddin, 437 Desa di Sulteng Masuk Kategori
Tertinggal,
31
Sangat
Tertinggal,
diakses
dari
https://palu.tribunnews.com/2021/05/01/437-desa-di-sulteng-masuk-kategoritertinggal-31-sangat-tertinggal pada tanggal 17 November 2021.
10
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2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
yang berbunyi:
Pembinaan

dan

pengawasan

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112 ayat (1) meliputi:
a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam
rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
yang mengatur Desa;
b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka
pemberian alokasi dana Desa;
c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala
Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
dan lembaga kemasyarakatan;
d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan
Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan,
dan bantuan teknis;
f. melakukan
tidak

bimbingan

teknis

bidang

tertentu

yang

mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;
g. melakukan

inventarisasi

kewenangan

Provinsi

yang

dilaksanakan oleh Desa;
h. melakukan
penetapan
Belanja

pembinaan

dan

Rancangan Anggaran

Daerah

Kabupaten/Kota

pengawasan
Pendapatan

atas
dan

dalam pembiayaan

Desa;
i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam
rangka penataan wilayah Desa;
j. membantu

Pemerintah

dalam

rangka

penentuan

kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
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k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM
Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antarDesa.
Pemerintah

Daerah

telah

memiliki

Peraturan

Gubernur

Sulawesi Tengah Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 8 Tahun 2017 Tentang
Tata

Cara

Penganggaran,

Pelaksanaan

Dan

Penatausahaan,

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi
Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2019 Nomor : 703). Pergub ini mengatur tentang tata cara
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban,
pelaporan hiba dan bantuan social. Salah satu hal yang ada
relevansinya

dengan

rencana

pembentukan

Peraturan

Daerah

Provinsi Sulawesi tengah tentang pembinaan dan pengawasan
adalah hibah dan bantuan social, monitoring dan evaluasi. Jika hal
ini dikaitkan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) maka dari tiga fungsi DPRD yaitu Legislasi, badgeter,
pengawasan (conroling) ada dua fungsi yang cukup relevan yaitu
fungsi

badgeting

dan

pengawasan.

Untuk

memperkuat

pemberlakuan Peraturan Daerah ini diperlukan keterlibatan DPRD
untuk melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini.
Di samping itu, penelitian ini juga mengidentifikasi masalahmasalah

sttrategis

yang

dihadapi

pemerintah

desa

dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Berkenaan dengan pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan desa sebagaimana diatur dalam Pasal
114, Ruslan (Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Desa (DPMD) Kabupaten Sigi11 menyatakan bahwa:
Pembinaan dan Pengawasan terhadp Kabupaten/Kota oleh
Pemerintah Daerah Provinsi sudah berjalan terutama
11

Wawancara dengan Sekretaris DPMD Kabupaten Sigi, 1 November 2021.
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dalam pembentukan peraturan daerah tentang desa,
pemberian alokasi dana desa. Akan tetapi pembinaan dan
pengawasan di bidang lainnya belum berjala sesuai amanat
undang-undang.
Pembinaan
yang
belum
berjalan
sebagaimana mestinya, antara lain pembinaan manajemen
pemerintahan desa, upaya percepatan Pembangunan Desa
melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan,
bantuan teknis dan lain-lain.
Belum optimalnya
pembinaan dan pengawasan desa oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor
mendasar, antara lain
Masalah ketersediaan sumber daya, baik manusia dan
anggaran, kesiapan Kabupaten/Kota terkait pembinaan
desa, kesiapan perangkat desa bencana alam berupa
gempa dan sebagainya. Pasca bencana alam gempa bumi
dan sunami, pandemi covid 19, serapan anggaran
cenderung lebih fokus pada penanganan dampak bencana
dibanding dengan urusan lainnya.
Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa kurang
optimalnya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi tidak hanya disebabkan oleh kesiapan pemerintah daerah
provinsi

saja,

melainkan

lebih

kompleks,

dimana

kesiapan

Kabupaten/Kota, dan kesiapan perangkat pemerintahan desa turut
berpengaruh

terhadap

kurang

optimalnya

pembinaan

dan

pengawasan tersebut. Selanjutnya Ruslan mengatakan, bahwa :
Kabupaten Sigi sudah memiliki Peraturan Daerah tentang
Desa sejak tahun 2015 tetapi belum dapat dilaksanakan
sesuai amanat peraturan daerah akibat masih terbatasnya
sumber daya manusia dan anggaran. Kendala tersebut
merupakan kendala yang umumnya dihadapi oleh Kabupaten.
Oleh sebab itu, diperlukan pembinaan dan Pengawasan dari
Pemerintah Daerah Provinsi yang lebih intensif guna
mendorong
Kabupaten/Kota
dalam
pembinaan
dan
pengawasan sesuai kewenangannya.12
Hasil

wawancara

tersebut

mengindikasikan

bahwa

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota
terkait pembinaan dan pengawasan desa perlu didorong melalui
12

Wawancara dengan Sekretaris DPMD Kabupaten Sigi, 1 November 2021.
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pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang
Pembinaan

dan

Pengawasan

Desa,

sebagai

payung

hukum

pelaksanaan pembinaan dan pengawan Desa sekaligus mendorong
Kabupaten/Kota untuk membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembinaan dan Pengawasan Desa dengan harapan pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan desa dapat lebih optimal.
Hasil wawancara dengan Sekretais BPMD Parigi Moutong:13
Sejalan dengan keterangan Sekretais DPMD Sigi, beliau
mengatakan bahwa sejauh ini pembinaan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi terhadap Kabupaten terkait pembinaan dan
pengawasan Desa sudah berjalan untuk beberapa hal, antara
lain pembinaan dalam pembentukan peraturan daerah
Kabupaten tentang desa, pembinaan pemberian alokasi dana
desa. Sedangkan dibidang lainnya belum berjalan secara
optimal. Pemerintah Daerah Provinsi hanya menerima laporan
tahunan hasil evaluasi desa, tanpa melakukan pembinaan
langsung ke Kabupaten.
Selanjutnya, beliau menyampaikan bahwa kendala yang
dihadapi tidak optimalnya pembinaan terhadap Kabupaten/Kota
sejauh

ini

ada

dua

hal,

yaitu

keterbatasan

anggaran

dan

ketersediaan sumber daya manusia. Keterbatasan anggaran untuk
pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota, sementara
sumber daya manusia yang tersedia dan menguasai masalah
pembinaan dan pengawasan juga terbatas, dalam arti tidak
sebanding dengan jumlah Kabupaten/Kota yang akan dibina.
Kendala lainnya adalah pasca terjadinya bencana alam gempa bumi
dan tsunami diikuti pandemic COVID-19, semua anggaran dipotong
untuk penanganan dampak dan korban, sehingga anggaran semakin
berkurang.
Lebih jauh beliau mengatakan, bahwa kami berharap agar
kedepan Pemerintah Daerah Provinsi bisa melakukan
pembinaan peningkatan kapasitas perangkat desa dengan
Wawancara dengan Sekretaris DPMD Kabupaten Parigi Moutong, 2 November
2021.
13
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melibatkan DPMD melalui pendidikan pelatihan, sebagai
bentuk kepedulian terhadap pembinaan dan pengawasan desa
yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, untuk
meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan kepada
Kabupaten/Kota terkait pembinaan desa, perlu dibentuk
regulasi yang mengatur secara teknis pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan desa, baik tingkat provinsi maupun di
Kabupaten/Kota.
Hasil wawancara dengan Kepala Dinas dan Sekretaris PMD 14
Kabupaten Poso 3 November 2021, mengatakan bahwa:
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah kepada Kabupaten/Kota terkait pembinaan
desa belum dilaksanakan secara koprehensif. Artinya, baru
terlaksana sebagian kecil, seperti pembinaan dalam
pembentukan peraturan daerah tentang desa, pemberian
alokasi
anggaran
desa.
Selebihnya
belum
berjalan
sebagaimana mestinya.
Selain itu, beliau mengatakan bahwa belum berjalannya
secara optimal pembinaan dan pengawasan terhadap
Kabupaten/Kota lebih disebabkan ketersediaan anggaran
untuk pembinaan, belum tersedianya data yang akurat
tentang kondisi desa di Sulawesi Tengah. Data tentang kondisi
Desa sangat penting terutama dalam rangka perencanaan dan
penetapan metode, serta penentuan sumber daya manusia
yang dibutuhkan.
Selanjutnya, harapan kami di Kabupaten/Kota tentu tidak
salah kalau kami menunggu tindak lanjut dari rencana
Pemerintah Daerah Provinsi untuk membentuk Peraturan
daerah tentang pembinaan dan pengawasan. Kami siap
menindak lanjuti dengan pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tentang pembinaan dan pengawasan desa
jika itu diperlukan.
Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa pembinaan dan
pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap
Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejauh
ini sudah berjalan sesuai amanat undang-undang untuk beberapa

14

Wawancara dengan Kepala Dinas PMD Kabupaten Poso, 3 November 2021.
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bidang

pembinaan,

seperti

pembinaan

dalam

pembentukan

peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang desa, alokasi dana desa,
pengawasan keuangan oleh inspektorat. Ketiga bidang pembinaan
tersebut dilakukan bukan atas amanat Pasal 114 Undang-undang
desa, melainkan karena tuntutan mekanisme yang diatur dalam
undang lain, seperti Undang-undan Nomor 12 tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana setiap
pembentukan

peraturan

dikonsultasikan/fasilitasi

daerah
olek

Biro

Kabupaten/Kota
Hukum

Provinsi

harus
sebelum

dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Demikian pula halnya dengan pembinaan alokasi dana desa dimana
sebelum anggaran ditetapkan harus diasistensi terlebih dahulu oleh
bidang Perencanaan Provinsi.
Secara sosiologis, realitas tersebut dapat dijadikan sebagai
dasar pertimbangan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah tentang Pembinaan dan Pengawasan Desa tahun
2021.

Kondisi

tersebut

permasalahan-permasalah

diperkuat
strategis

dengan
yang

hasil

dihadapi

identifikasi
oleh

pada

umunya pemerintahn desa di Indonesia termasuk desa-desa di
Sulawesi Tengah, dimana dari 1.842 Desa terdapat 437 (23,72%)
Desa tertinggal dan 31 (1,68%) Desa sangat tertinggal. Prosentase
Desa tertingga sebesar 23.27%

dan 1,68% Desa sangat tertinggal

tersebut adalah angka yang cukup tinggi dan perlu mendapat
perhatian dari Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.
Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi
permasalahan yang dihadapi pemerintah desa, diperoleh beberapa
Isu Strategis pada beberapa bidang pemerintahan desa. Isu
dimakasud dapat dilihat pada Matriks 1 berikut:
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Matriks 1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DESA
No.
1.

BIDANG
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Dalam pelayanan yang

BIDANG
BIDANG
PENYELENGGARAAN
PEMBINAAN
PEMBANGUNAN
KEMASYARAKATAN
Prasarana
dasar
yang Penyelesaian

BIDANG
PEMBERDAYAAN
KEMASYARAKAT
Masih
rendahnya

prima

terhadap

tersedia di desa baik yang

sengketa

keterlibatan

belum

terkait dengan infrastruktur

masyarakat

masyarakat

kesehatan,

diperlukan

masyarakat
maksimal

karena

aparatur pemerintah desa

juga

dalam

mendukung

penguasaan

manajemen,
kepada

IT,

pelayanan
masyarakat

pendidikan

infrastrutur

dan
yang

kegiatan

legal

para
sehingga

dalam

proses perencanaan
pembangunan.

kasus-kasus

perekonomian masih sangat

sengketa

dapat

minim.

diselesaikan di desa.

belum memadai.
2.

Dukungan
kinerja

di

fasilitas Pemeliharaan infrastrutur di
desa

sangat terbatas

masih desa masih belum tersistem

Kesadaran
masyarakat

Kurang
dalam

pedulinya

masyarakat

dan terlembaga dengan baik

menjaga keamanan

terhadap

bahkan

lingkungan

lembaga-lembaga

ada

beberapa

masih

fungsi
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infrastruktur penunjang tidak
terpelihara

sehingga

relatif rendah.

adat di desa.

tidak

bermanfaat dengan maksimal.
3.

Belum

maksimalnya Pemanfatan

kinerja

Sumber

daya Rendahnya

Badan alam lokal desa yang dapat serta

Permusyawaratan
dalam

Desa mendukung

peran Belum

komponen terakomodasinya

perekonomian masyarakat.

beberapa

menjalankan masyarakat belum dapat di

fungsinya
menyerap

yang

dalam manfatkan dengan maksimal.

kelompok

bergerak

bidang

aspirasi

di

ekonomi,

sosial dan kesenian

masyarakat.

di

desa

oleh

pemerintah desa.
4.

Peran

Lembaga Masih

pemberdayaan
mendukung

sangat

terbatasnya Potensi

dalam dukungan infrastruktur untul cukup

pariwisata Kelompok-kelompok
berpeluang belum

lembaga, kelompok ekonomi, dengan

mampu

tofografi mandiri

sehingga

pemerintahan desa belum sosial dan budaya sehingga yang indah hal ini cendrung tergantung
maksimal.

budaya lokal belum menonjol.

membutuhkan

pada

instansi

dukungan

pihak lain.

dan

masyarakat.
5.

Peran

lembaga-lembaga Masyarakat

belum

mampu

Rendahnya

Kurang

pedulinya
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pendukung

pemerintah mengenali,

masih sangat minim

menggali

dan

kesadaran

masyarakat

memanfaatkan potensi lokal

masyarakat

dalam

yang ada karena keterbatasan

menjaga

masyarakat miskin

pengatahuan.

lingkungannya

disekitarnya

sehingga

sehingga

peran

sering terjadi banjir

pemerintah

dalam

dan

penanggulangan

masih
penyakit

menular,
lingkungan

terhadap

kemiskinan
yang

masih

dominan.

asri.
6.

Tata kelola administrasi Desa
dan

pelaporan

sangat rendah

belum

masih mempetakan

mampu Mekanisme

pembangunan perencanaan

yang berbasis teknologi tepat anggaran
guna.

transparan
tersistem
baik.

Potensi

seni

dan budaya
yang terlembaga

dan
belum

dengan

belum baik sehingga belum
dengan mampu memberikan
kontribusi

dalam

membangun potensi
khusus desa.
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7.

Desa belum mempunyai Pembangunan
tata

ruang

sehingga prasarana

belum terpetakan potensi lembaga-lambaga
desa yang ada.

sarana
pendukung
keuangan

Kegiatan-kegiatan
yang

Keterlibatan

terkait masyarakat

keagamaan

dan pemeliharaan

desa belum maksimal untuk

spiritual

mendongkrak

jarang dilaksanakan dan

pendapatan

desa.

aset

masih desa sangat rendah

hanya dilaksanakan terlembaga
sewaktu-waktu
belum

dalam

belum
dengan

baik.

terlembaga

dengan baik.
8.

Kwalitas

produk-produk Pemeliharaan dan pelestarian

Untuk

menjaga Rendahnya

hukum desa masih belum infrastruktur belum diperkuat

kewibawaan

memberikan

pemerintah

arah dengan dukungan dana.

pelaksanaan

maka

pemerintahan desa yang

perlu

transparan

transparan

dan

akuntabel.

kemampuan
desa kelompok tani dalam

aparatur penanganan

paska

disiplin, panen.
dalam

melaksanakan
tugas.

9.

Belum

mampu Peran kelompok-kelompok di

Peran-peran

Kemampuan

BUM-
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menyediakan

data

dan desa

belum

informasi yang memadai kontribusinya
di

desa

dalam meningkatkan

penyusunan

kebijakan desa

pembangunan.

dan

nyata

lembaga

dalam

desa masih sangat terbatas.

pendapatan
kesejahtraan

masyarakat.

minim

sosial

di Desa masih sangat

dalam

kepeduliannya
terhadap
masyarakat miskin.

10.

Desa belum mempunyai Potensi unggulan dan potensi

Belum

pedoman

dan

dukungan

tanggap

darurat

kesiapan lokal

belum

dapat

early bangkitkan kembali.

di

dalam

pengembangan

worrning sistim sehingga

industri

dalam

tangga.

mengantisipasi

ada

rumah

bencana sangat lemah
11.

Belum

mempunyai

Peran lembaga non-

kegiatan yang mempunyai

formal di desa masih

aspek

sangat

kewilayahan

kegiatan antar desa.

dan

kontribusinya

rendah
di

dalam meningkatkan
peran
masyarakat

serta
dalam
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gotong royong
12.

Tim

pelestari

pemelihara

dan
belum

terlembaga

dan

belum

mendapat

dukungan

maksimal

dari

pemerintah.
13.

Program–program
lembaga yang ada di desa
masih

bersifat

sehingga
belum

normatif

implemtasinya
merupakan

kebutuhan masyarakat.
Sumber: Pengolahan Data Primer.
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Data

pada

Matriks

1

di

atas,

menunjukkan

bahwa

permasalahan yang dihadapi oleh pada umumnya pemerintah desa
di bidang penyelenggaraan pemerintahan, antara lain pelayanan
publik kurang optimal, dukungan fasilitas kerja yang kurang
memadai, kurang optimalnya kinerja BPD, tata kelola aministrasi,
dan pelaporan masih sangat rendah dan lain-lain. Pada bidang
penyelenggaraan pembangunan, antara lain prasarana dasar yang
tersedia di desa baik yang terkait dengan infrastruktur kesehatan,
pendidikan

dan

juga

infrastrutur

yang

mendukung

kegiatan

perekonomian masih sangat minim, pemeliharaan infrastrutur di
desa masih belum tersistem dan terlembaga dengan baik bahkan
ada beberapa infrastruktur penunjang tidak terpelihara sehingga
tidak bermanfaat dengan maksimal. Pada bidang pembinaan
kemasyarakatan rendahnya partisipasi masyarakat dan sebagainya.
Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain,
rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan
pembangun, rendahnya kepedulian terhadap masyarakat miskin
dan lain-lain.
Demi merespon isu terkait desa sebagai dikemukakan di atas,
maka

Pemerintah

berencana
pembinaan

Daerah

membentuk
dan

meningkatkan

Provinsi

Peraturan

pengawasan
kapasitas

Sulawesi
Daerah

desa

perangkat

Tengah

tentang

sebagai
desa

sedang

tata

upaya
dan

cara
untuk

kualitas

penyelenggaraan pemerintahan desa agar memeiliki daya sang yang
lebih baik di masa yang akan datang. Aturan mengenai tata cara
pembinaan dan pengawasan desa tersebut diharapkan dapat
memenuhi

kebutuhan

hukum

masyarakat

dalam

upaya

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Rancangan peraturan daerah tentang tata cara pembinaan
dan pengawasan desa merupakan jawaban atas kebutuhan hukum
masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah karena pembinaan dan
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pengawasan terhadap Kabupaten/Kota terkait pemerintahan desa
sejauh ini belum berjalan optimal. Pembentukan Peraturan Daerah
tentang tata cara pembinaan dan pengawasan desa adalah salah
satu perwujudan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap
peningkatan kualitas dan kapasitas pemerintahan desa dalam
mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Artinya, keberadaan
Peraturan Daerah ini di Provinsi Sulawesi Tengah akan memberikan
pengaruh

positif

bagi

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan desa.
4.3

Landasan Yuridis
Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas

hukum (Rechstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan (Machtstaat).
Oleh karena itu setiap produk peraturan-peraturan perundangundangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan
oleh Undang-Undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat
dalam negara hukum.
Landasan yuridis merupakan pertimbangan 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.
Dengan demikian, maka apabila diterapkan landasan yuridis
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adalah landasan hukum (juridische gelding) yang menjadi dasar
kewenangan

(bevoegdheid

atau

competentie)

pembentukan

peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang
pejabat
yang

atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum
ditentukan

dalam peraturan

perundang-undangan atau

tidak.
Berkenaan dengan landasan yuridis ini maka Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata
Cara Pembinaan dan Pengawasan Desa, perlu memperhatikan
beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
substansi pengaturan rancangan peraturan daerah ini dapat lebih
harmonis/tidak

bertentangan dengan peraturan perudangan baik

secara horizontal, maupun secara vertikal

dengan ketentuan

perundangan yang sejenis atau yang lebih tinggi. Kajian Naskah
Akademis

Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki beberapa

landasan yuridis, baik ketentuan yang berkaitan langsung maupun
yang tidak langsung dengan tata cara pembinaan dan pengawasan
Desa di Provinsi Sulawesi Tengah. Landasan yuridis tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Pasal 7 Ayat (1) undang-undang a quo mengatur tentang hirarki
peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang mengatur tentang pemerintah
daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan
perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan. Dasar yuridis ini menunjukkan adanya
kewenangan yang melekat pada Pemerintah Daerah secara
konstitusional

untuk

menetapkan

peraturan

daerah

dan

peraturan perundangan lainnya dalam rangka pelaksanaan
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otonomi dan tugas pembantuan.
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
•

Pasal 112 yang mengatur tentang wewenang pemerintah,
pemerintah daerah prvinsi Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina
dan

mengawasi

penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa.

Ketentauan dalam pasal ini hanya mengatur wewenang
Pemerintah

Provinsi,

Kabupaten/Kota

sehingga

untuk

mengimplementasikan tata cara pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dibutuhkan regulasi
untuk mengatur lebih lanjut teknis penyelenggaraannya di
daerah.
•

Pasal

113

tentang

pelaksanaan

pemberian

penyelenggaraan

pedoman

dan

Pemerintahan

standar
Desa,

bimbingan, penghargaan, bantuang keuangan, pendidikan
dan latihan, penelitian, percepatan pembangunan. Pasal ini
hanya

mengatur

bentuk-bentuk

tindakan

yang

dapat

dilakukan oleh instansi pembina, belum mengatur secara
teknis bagaimana pemberian pedoman,standar pelaksanaan
penyenggaraan Pemerintahan Desa, bimbingan, penghargaan,
bantuan keuangan, pendidikan dan latihan dibeikan kepada
penyelenggara Pemerintah Desa.
•

Pasal 114 yang mengatur tentang bentuk-bentuk pembinaan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada
Kabupaten/Kota. Ketentuan dalam Pasal ini juga belum
mengatur secara teknis pembinaan dan pengawasan yang
dilakukan

oleh

mengefektifkan

institusi

pengawas,

pelaksanaan

sehingga

pembinaan

untuk

diperlukan

pengaturan lebih lanjut dalam regulasi yang mengatur teknis
pelaksanaannya.
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•

Pasal 115 yang mengatur tentang bentuk-bentuk pembinaan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RepubliK
Nomor

Indonesia

Tahun 2003

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245).
7. Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan
Daerah Tingkat

1

Sulawesi

Undang-undang

Nomor

Tenggara dengan

47

Prp

tahun

mengubah

1960

tentang

Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi UndangUndang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia

Nomor

94,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157).
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9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
Tentang

Pembinaan

Dan

Pengawasan

Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara

Penyelenggaman

Republik

Indonesia

Tahun 2017 Nomor 73).
10. Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor

11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245).
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang
Pengelolaan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Unggul Bidang Desa,
Pembanguna Bn Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita
Negara Republik In donesia Tahun 2021 Nomor 714).
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961).
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang
Pengelolaan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Unggul Bidang Desa,
Pembangunan

Daerah

Tertinggal,

dan

Transmigrasi

(Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 714).
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BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
5.1.

Jangkauan dan Arah Pengaturan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan

pada Bab-Bab sebelumnya, dalam Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun 2021 dapat diketahui antara lain bahwa sasaran yang akan
dicapai/diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Daerah ini
adalah

mengoptimalkan

penyelenggaraan

pembinaan

Pemerintahan

Desa

dan
serta

pengawasan
pemberdayaan

masyarakat Desa agar berdaya saing.
Peraturan Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah,
landasan, dan kepastian hukum semua pihak yang terlibat dalam
pembinaan

dan

penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

guna

terwujudnya iklim pembangunan Desa yang kondusif dalam
rangka

meningkatkan

masyarakat

Desa.

kesejahteraan

Mendorong

dan

kemaslahatan

peningkatan

pemberdayaan

masyarakat Desa agar berdaya saing dan mampu meningkatkan
kesejahteraan dalam suasana pemerintahan desa bersih dan
transparan.
Adapun

arah

dan

jangkauan

pengaturannya

adalah

penguatan kerangka hukum, utamanya penyesuaian terhadap
peraturan perundang-undangan terkait tata cara pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi:
A. Ketentuan Umum
Ketentuan umum berisikan batasan pengertian/definisi
beserta alternatifnya, singkatan atau akronim yang dituangkan
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dalam batasan pengertian dan definisi serta hal-hal yang bersifat
umum yang terdiri dari asas, maksud dan tujuan. Adapun
ketentuan umum yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah ini antara lain:
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah

Daerah

adalah

Gubernur

penyelenggara

Pemerintahan

pelaksanaan

urusan

Daerah

pemerintahan

sebagai
yang

unsur

memimpin

yang

menjadi

Daerah

Provinsi

kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris

Daerah

adalah

Sekretaris

Sulawesi Tengah.
4. Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah,

yang

selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah.
5. dst.
B. Materi Pokok yang Diatur
Sebagai pengaturan lebih lanjut dari beberapa peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa harus mencerminkan materi
muatan dari beberapa peraturan tersebut, dengan memperhatikan
aspek:
(1) Kesesuaian materi muatan dengan figur hukum;
(2) materi muatan menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
(3) kekuatan berlaku perda (kuasa materi, waktu, dan tempat);
(4) asas-asas pembentukan Perda (Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan), dan AAUPB lainnya;
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(5) Larangan terhadap materi muatan Perda (Pasal 176 angka 2
Pasal 250 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu
tidak boleh bertentangan dengan:
a. peraturan perundang-undangan lebih tinggi,
b. asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik,
c. asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan
d. keputusan pengadilan.
5.2.

Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah
Materi

muatan

yang

akan

diatur

dalam

Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 tentang
Tata

Cara

Pemerintahan

Pembinaan
Desa

dan

adalah

Pengawasan
seluruh

materi

Penyelenggaraan
muatan

yang

bersangkut paut dengan syarat formal suatu Peraturan Daerah
dan substantif hal yang berkaitan dengan Tata Cara Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan
sistematika sebagai berikut:
1.

BAB I KETENTUAN UMUM
Berisikan pengertian-pengertian/cakupan yang bersifat umum
dan merupakan konsep yang mewarnai peraturan daerah ini
dalam pelaksanaannya. Beberapa hal yang di definisikan pada
bab ini antara lain Pembinaan, Pengawasan, Pengawasan
Pengelolaan Keuangan Desa, Pemeriksaan Investigatif, Badan
Usaha Milik Desa, Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah
Daerah, Perangkat Daerah, Dinas, Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP), Biro, Gubernur, dan Sekretaris Daerah. Bab
ini juga memuat pengaturan tentang ruang lingkup pengaturan
Peraturan Daerah ini.
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2. BAB II BATAS KEWENANGAN
Bab ini mengatur tentang batas-batas kewenangan institusi
pelaksana

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah terhadap Kabupaten/kota terkait tata cara pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. BAB III PEMBINAAN
Bab ini mengatur bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap
Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota yang mengatur Desa, pemberian alokasi dana
Desa, peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan
sesuai kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa. Bab ini mengatur pula tentang tata cara
pembinaan,

Organisasi

Perangkat

Daerah

(OPD)

yang

berwenang melakukan pembinaan Desa.
4. BAB IV PENGAWASAN
Bab ini mengatur jenis-jenis pengawasan yang dilakukan oleh
Pemerintah

Daerah

Provinsi

Sulawesi

Tengah

terhadap

Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota yang mengatur Desa, pemberian alokasi dana
Desa, peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan
dan seterusnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh UU.
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Bab ini juga
mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
berwenang

melakukan

pengawasan

penyelenggaraan
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pemerintahan Desa dan mekanisme untuk menindaklanjuti
hasil pengawasan.
5. BAB V PENDANAAN
Bab

ini

mengatur

sumber

pendanaan

penyelenggaraan

pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan
pengawasan

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

yang

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
6. BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Bab ini berisi tentang status peraturan daerah yang terkait dan
dan saat berlakunya peraturan daerah ini.
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BAB VI
PENUTUP
6.1. Kesimpulan
1. Dasar

pemikiran

yang

menjadi

pertimbangan

perlunya

pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2021 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Desa adalah
beberapa permasalahan di Provinsi Sulawesi Tengah
pembinaan

dan

pengawasan

desa

yang

belum

tentang
berjalan

sebagaimana mestinya, masih tingginya jumlah desa tertinggal
(437 dari 1.842 desa) dan 31 diantaranya sangat tertinggal, serta
berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Landasan

filosofis,

yuridis,

dan

sosiologis

sebagai

dasar

argumentasi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah

Tahun

2021

tentang

Tata

Cara

Pembinaan

dan

Pengawasan Desa meliputi landasan filosofis adalah nilai-nilai dari
kelima sila Pancasila dan UUD NRI 1945, landasan yuridis adalah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan landasan sosiologisnya
adalah kurang efektifnya pembinaan dan pengawasan desa serta
berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,
jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa adalah mewujudkan pembinaan
dan pengawasan desa yang lebih efektif melalui kebijakan
pemerintah

Provinsi.

Sedangkan

ruang

lingkup

dan

arah
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pengaturan

materi

muatan

meliputi

batas

kewenangan,

pembinaan, pengawasan, pendanaan, pelaporan, dan ketentuan
penutup.

6.2. Rekomendasi
1. Untuk

mendukung

NAWACITA

Ketiga

yaitu

“Membangun

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan des,
maka alah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi
Undang-Undang
sistematis,

No.

konsisten,

6

Tahun
dan

2014

tentang

berkelanjutan

Desa

dengan

secara

fasilitasi,

supervisi dan pendampingan, maka pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah harus membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Desa sebagai
syarat legalitas program pembinaan dan pengawasan Desa di
Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah

daerah

(Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota) harus menyusun program bersama sehingga
program pembinaan dan pengawasan desa dan program-program
lainnya terkait dengan peembinaan dan pengawasan desa tepat
sasaran

demi terwujudnya desa mandiri dan berdaya saing di

Sulawesi Tengah.
3. Hasil penelitian ini sebagai referensi dalam penyusunan dan
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa oleh DPRD dan pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah.
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