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ABSTRAK
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diperbarui dengan UU No. 15 Tahun
2019, kedudukan peraturan desa tidak lagi berada dalam jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam
proses pengujian peraturan desa, yaitu bupati sebagai badan yang berwenang dalam
melakukan pengawasan terhadap peraturan desa. Pengawasan peraturan desa dalam
aturan penjelasan Undang-Undang Desa adalah berujung pada pembatalan
peraturan desa. Di dalam praktiknya terdapat pembatalan peraturan desa oleh
Bupati Bojonegoro berdasarkan Keputusan Bupati. Permasalahannya, saat ini
pembatalan peraturan perundang-undangan di Indoensia dilakukan oleh sebuah
lembaga yudisial yaitu oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dari
persoalan tersebut muncul pertanyaan: Pertama, bagaimanakah mekanisme
pembatalan peraturan desa oleh Bupati sebagaimana kasus pembatalan peraturan
desa yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro? Kedua, apakah pembatalan peraturan
desa yang dilakukan oleh bupati sudah sesuai dengan Undang-Undang Desa dan
sistem pengujian peraturan perundang-undangan?
Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan
teori hierarki, teori pengujian peraturan perundang-undangan, dan teori
kewenangan sebagai pisau analisis. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan
primernya, literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya sebagai
bahan sekundernya, kamus dan ensiklopedia sebagai bahan tersiernya, dan yuridisnormatif sebagai jenis pendekatannya. Dengan demikian, penelitian ini
dikategorikan sebagai penelitian pustaka atau library research.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pembatalan peraturan
desa di Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan mekanisme executive review,
yaitu melalui dua keputusan bupati yang muatan isinya membatalkan Peraturan
Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Keputusan
Bupati Bojonegoro merupakan pengawasan represif secara sepihak terhadap
peraturan desa yang bertentangan dengan peraturan bupati dan peraturan daerah.
Pembatalan peraturan desa oleh bupati tidak sesuai dengan ketentuan Pasal yang
ada dalam Batang Tubuh UU Desa, melainkan hanya bersumber pada Penjelasan
UU Desa yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Sementara, ditinjau dari
sistem pengujian peraturan perundang-undangan, bahwa pembatalan peraturan desa
tidak sesuai dengan sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Jika dikaitkan dengan Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015, bahwa pemerintah
pusat atau gubernur hanya berwenang dalam membatalkan peraturan kepala daerah,
sehingga berdasarkan hal tersebut seharusnya bupati hanya berwenang dalam
membatalkan peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa, bukan peraturan
desa. Bupati dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Raperdes dan
pengawasan peraturan desa, namun bukan dimaksudkan sebagai pembatalan karena
tidak sesuai dengan rezim sistem pengujian peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Peraturan Desa, Pembatalan, Keputusan Bupati, Pengujian Peraturan
Perundang-Undangan, Hierarki, Kewenangan.
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ABSTRACT
The position of village regulation is no longer in the type and hierarchy of
legislation, after the enactment of Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment
of Legislation as updated with Law No. 15 of 2019. It raises a problem in the
process of testing village regulations, namely the Regent as the authorities to
supervise village regulations. Supervision of village regulations in the rules of
explanation of the Village Law is leading to the cancellation of village regulations.
In practice, there is a cancellation of village regulations by the Regent of
Bojonegoro based on the Decrees of the Regent. This time, the cancellation of
legislation in Indonesia is carried out by a judicial institution, namely by the
Supreme Court and the Constitutional Court. This is a problem that will be
discussed in this research. This problem raises the following questions: First, what
is the mechanism of cancellation of village regulations by the Regent as the case of
cancellation of village regulations carried out by the Bojonegoro Regent? Second,
is the cancellation of village regulations made by the regent in accordance with the
Village Law and the statutory testing system?
This research used theory of hierarchy, theory of statutory testing, and
theory of authority as an analytical to answer the formulation of the problem. This
research used the legislation as the primary material, the literature such as books,
journals, articles, and other scientific works as the secondary materials,
dictionaries and encyclopedias as the tertiary materials, and juridical-normative
as the approach. Thus, this research is categorized as library research.
The results of this research concluded that the mechanism of cancellation
of village regulations in Bojonegoro regency was carried out by an executive review
mechanism, through two decrees of the Regent containing the cancellation of the
Glagahwangi village regulation of Sugihwaras district of Bojonegoro regency. The
decrees of the Regent of Bojonegoro are the unilateral repressive supervision of
village regulations that are contrary to the Regent's regulations and local
regulations. Cancellation of village regulations by the regent is not in accordance
with the provisions of article in the Village Law Torso, but only sourced to the
Explanation of village law that can not be used as a legal basis. Meanwhile, the
cancellation of village regulations is not appropriate with the statutory testing
system in Indonesia if reviewed from the statutory testing system. If it is related to
the Constitutional Court Decree No. 137/PUU-XIII/2015, stated that “the central
Government or the Governor is only authorized to cancel the regulation of the
district head”. Therefore, the Regent is also only authorized to cancel the
regulation of the village head and the decree of the village head, not the village
regulation. The Regent may supervise and evaluate “Raperdes”, and supervision
of village regulations, but it is not intended as a cancellation because it is not
appropriate with the statutory testing system.
Key Words: Village Regulation, Cancellation, Regent Decree, Statutory Testing
system, Hierarchy, Authority.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kumpulan organisasi pemerintahan terkecil dalam struktur
institusi yang memiliki hak asas-usul sesuai dengan kondisi sosiologis, budaya, dan
adat suatu wilayah. Secara historis, desa merupakan suatu cikal bakal terbentuknya
masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia yang jauh sebelum negara ini
terbentuk. Struktur sosial di desa tidak lepas dari masyarakat lokal dan masyarakat
desa yang membentuk suatu peradaban dalam lingkup kecil dan menjadi peran
penting terhadap kehidupan.1 Sejatinya pemerintah desa merupakan salah satu
bagian dari struktur pemerintahan Indonesia yang rendah atau terkecil dalam sistem
pemerintahan daerah.2
Dalam konteks politik, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum
memiliki kewenangan untuk menjalankan kehidupan secara mandiri (otonom).
Kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri sudah dimiliki semenjak kesatuan
masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh pihak manapun, sehingga asal
mula desa memiliki otonomi asli berbeda dengan otonomi yang diberikan kepada
daerah kabupaten/kota dan provinsi yang otonominya diperoleh dari Pemerintah

Elmida Firdaus, “Badan Permusyawaratan Desa dalam Tia Periode Pemerintahan di
Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, No.2, hlm. 3.
1

2
Iis Qomariayah & Nurainun Mangunsong, “Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo
Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul: Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa”, Supremasi Hukum, Volume 3, Juni 2014, hlm. 57-58.
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2

Pusat.3 Keberadaan desa merupakan suatu institusi otonom dengan tradisi adat
istiadat, dan memiliki hukum secara mandiri di samping hukum yang lain untuk
menjalankan kekuasaannya. Eksistensi desa dapat ditemukan dalam Pasal 18B ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berbunyi:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang.4
Pengaturan hak-hak tradisional ini, sejatinya memberi legitimasi dasar
terhadap pengakuan desa dalam menjalankan suatu pemerintahan yang identik bagi
masyarakat lokal dan masyarakat adat, serta melekat dalam lingkup pemerintah
desa.Tidak hanya

diatur dalam konstitusi, keberadaannya pun diakui secara

eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa. UU Desa antara lain mengatur tentang kedudukan dan jenis desa,
penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan
kewajiban desa dan masyarakat desa, keuangan desa dan aset desa, serta
pembangunan desa dan kawasan desa. Dalam UU a quo memberikan keluasan
kewenangan kepada pemerintah desa dan desa Adat berdasarkan otonomi yang
dimilikinya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan di lingkup desa, baik atas

3
Udiyo Basuki, “Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Cakrawala Hukum, Volume XIII, Nomor 02 Tahun 2016, hlm.
65.
4

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
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pelimpahan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota melainkan untuk
menjalankan kewenagan sendiri secara otonom.
Mekanisme untuk melaksanakan kewenangan desa sebagaimana diatur
dalam UU Desa ini, maka pemerintah desa memerlukan instrumen hukum dalam
mewujudkan pembangunan desa. Peraturan Desa ini diatur dalam Pasal 1 angka 7
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, “Peraturan Desa adalah peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.”5 Regulasi yang ada di desa
tidak hanya peraturan desa, tetapi terdapat beberapa peraturan lain yakni, Peraturan
Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Bersama Kepala Desa
dan Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksana untuk menjalan
peraturan desa yang dibuat oleh kepala desa setelah dibahas bersama dengan Badan
Permusyawaratan Desa. Kedudukan Peraturan desa saat ini menuai permasalahan
pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
kedudukan peraturan desa diatur dalam Pasal 7 ayat (2) tentang jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan, Peraturan Desa masuk dalam kategori jenis dan
hierarki peraturan perundangan, oleh karena itu Undang-Undang Nomor. 10 Tahun
2004 secara eksplisit mengatur keberadaan dari Peraturan Desa dalam sistem
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun pasca perubahan Undang-

5

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tidak lagi menjadi bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan,
sebagaimana berikut:
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/kota. 6

Sementara dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dinyatakan bahwa:
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau
komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah UndangUndang, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/
Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) di atas secara eksplisit tidak
lagi mengatur “Peraturan Desa” sebagai jenis dan hierarki peraturan perundangundangan. Namun di dalam Pasal 8 ayat (1) secara implisit menegaskan bahwa
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Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

5

peraturan yang dikeluarkan oleh “Kepala Desa” diakui keberadaanya sebagau
peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa
sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yaitu terdiri dari “Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa,
dan Peraturan Kepala Desa.” Penyusun menyimpulkan bahwa peraturan desa
merupakan bagian peraturan perundang-undangan, karena peraturan desa itu sendiri
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan pembahasan dengan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dinyatakan bahwa:
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan
oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Senada dengan yang disampaikan oleh Putera Astomo bahwa suatu peraturan dapat
dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya harus
memuat empat ciri, yakni di antaranya:
1.
2.
3.
4.

Bersifat tertulis;
Dibentuk oleh lembaga yang berwenang;
Bersifat umum dan abstrak;
Dapat diuji (review) jika bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi. 7

Putera Astomo, “Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam
Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2, Juni 2018, hlm. 286-287.
7

6

Apabila peraturan desa dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, maka
peraturan desa pun masuk sebagai jenis peraturan perundangan-undangan, karena
karakteristik peraturan perundang-undangan identik dengan ciri yang dimiliki oleh
peraturan desa, seperti:
1. Bersifat tertulis;
2. Dibuat oleh pejabat yang berwenang, yakni dibentuk oleh Kepala desa
dan dibahas bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa;
3. Bersifat umum dan abstrak, dan
4. Dapat diuji (review) apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi.

Maka dari itu, peraturan desa merupakan suatu peraturan perundang-undangan,
seperti halnya peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Pasal 7 ayat
(1) UU No. 12 Tahun 2011 yang dalam pembentukannya harus diharmonisasikan
dengan peraturan yang berada di atasnya supaya tidak mengalami pertentangan
norma. Begitu pun demikian, peraturan desa yang keberadaanya diakui sebagai
peraturan perundang-undangan, selaras dengan yang disampaikan oleh Jimly
Asshiddiqie,8 bahwa peraturan desa merupakan suatu peraturan perundangundangan yang mengatur secara teknis, hanya terbatas pada lingkup pemerintah
desa dan merupakan hasil penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Di dalam pembentukannya harus diselarasakan dengan
peraturan yang lebih tinggi supaya tidak mengalami pertentangan norma.

8
Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab dan Hak Asasi
Warga
Desa)”
http://www.jimly.com/makalah/namafile/176/KONSTITUSI_MASYARAKAT_DESA.pdf, hlm. 3.
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Faktanya pembentukan peraturan desa menuai permasalahan dan terdapat
penyelenggara desa (Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa) yang belum
memiliki pengetahuan dan keahlian secara mumpuni dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan khususnya peraturan desa. Tidak hanya itu, kompleksitas
dalam pembentukan peraturan desa harus diselaraskan terhadap peraturan di
atasnya sampai ke peraturan yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam
pembentukan produk hukum desa, akan berimplikasi terhadap produk hukum yang
dibuat oleh desa itu sendiri. Hal seperti ini akan menimbulkan kekacauan hukum
antara lain yaitu terjadi pertentangan norma dengan norma yang lebih tinggi dan
tumpang tindih suatu peraturan perundang-undangan. Secara yuridis apabila
rancangan peraturan desa dan peraturan desa mengalami kecacatan norma,
melanggar kepentingan umum, dan bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi, maka perlu dilaksanakannya pengujian peraturan desa supaya selaras dengan
peraturan yang lebih tinggi dan tidak melanggar kepentingan umum di suatu desa.
Pengujian terhadap peraturan desa dalam pelaksanaannya, setelah peraturan
desa dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan yaitu dilakukan
melalui executive preview berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan executve review berdasarkan Pasal 115 huruf e UU
No. 6 Tahun 2014. Ketentuan Pasal 69 ayat (4) ini memberikan kewenangan kepada
Bupati untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap rancangan peraturan desa
yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, tata ruang, pungutan
dan organisasi pemerintahan desa yang dilakukan melalui executive preview
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(kewenangan Bupati untuk menilai terhadap rancangan peraturan desa yang sudah
dibuat tetapi belum ditetapkan). Sementara dalam Pasal 115 huruf e pun demikian
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota (Bupati) untuk
melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan desa. Mekanisme ini
disebut dengan executive review (kewenangan bupati untuk menilai terhadap
peraturan desa yang telah melalui tahap pengesahan). Di dalam Pasal penjelasannya
mengatakan, bahwa kata “pengawasan” memiliki makna pembatalan peraturan
desa.
Kemudian diatur lebih lanjut

dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditegaskan bahwaiPeraturaniDesaidan
peraturanikepalaidesa yangibertentangan denganikepentingan umum dan/atau
ketentuaniiperaturan perundang-undangan yang lebihiitinggi dibatalkaniioleh
Bupati/Walikota. Di sisi lain, dalam Pasal 17 khususnya Pasal 20 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 juga mengatur demikian. Dalam
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mendagri tersebut terdapat mekanisme
pembatalan peraturan desa oleh Bupati.9
Persoalan yang cukup mendasar dapat dilihat dalam Pasal 115 huruf e UU
Desa tersebut, secara eksplisit tidak menjelaskan dan mengklasifikasikan bagian
peraturan desa manakah yang menjadi kewenangan bupati dalam melakukan
evaluasi dan mengawasi peraturan desa, apakah peraturan desa yang bertentangan

9

Ibid., hlm. 17.
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dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
sebagaiman diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU Desa ini secara keseluruhan tanpa
memperhatikan jenis derajat peraturannya? Bagaimana jikalau peraturan desa
tersebut bertentangan dengan undang-undang, apakah proses evaluasi dan
pengawasannya dilakukan oleh Bupati pula? Maka problem ini yang menjadi
persoalan terhadap eksistensi peraturan desa ketika ditinjau dari sistem peraturan
perundang-undangan.
Jika merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri,
Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian, atau Rancangan
Peraturan Nonstruktural bahwa harus dilakukan pengarmonisasian, sehingga
bertujuan untuk menyelaraskan setiap rancangan peraturan tersebut

dengan

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Peraturan Perundang-undangan baik yang lebih tinggi maupun yang sederajat dan
dengan Putusan Pengadilan. Begitupun juga dengan peraturan desa, setiap
rancangannya harus dievaluasi dan diawasi oleh lembaga yang berwenang, yaitu
dalam hal ini dilakukan oleh bupati dan walikota berdasarkan atribusi UndangUndang Desa. Tujuannya supaya selaras dan tidak bertengan dengan peraturan yang
lebih tinggi dan kepentingan atau ketertiban umum.
Praktik pembatalan peraturan desa

oleh bupati terjadi di Kabupaten

Bojonegoro yaitu melalui Keputusan Bupati Nomor:188/330/KEP/412.013/2018
tentang pembatalan Peraturan Desa Glagawangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten
Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa yang
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melanggar Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengisian Jabatan Perangkat desa, dan Keputusan Bupati Nomor:
188/329/KEP/412.013/2018 tentang Pembatalan Peraturan Desa Glagahwangi
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dusun Pandean yang bertentangan
dengan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.10 Pembatalan
peraturan desa oleh Bupati a quo yaitu peraturan desa yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sehingga menjadi kewenangan yang
dimiliki oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Problemnya saat ini kewenangan lembaga yudisial pun, di sisi yang lain
berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 jo. Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman jo. Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, menegaskan bahwa lembaga yudisial yakni
Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mona dalam
penelitiannya, mengkaji tentang Pembatalan Peraturan Desa Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendudukan bahwa Mahkamah
Agung berdasarkan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan
merupakan lembaga yang tepat untuk melakukan pembatalan terhadap peraturan
desa apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

10
Didik Saprol, “Akhirnya Polemik Kasus Pengangkatan Parades Desa Glagahwangi
Terjawab,
https://www.lintasbojonegoro.com/akhirnya-polemik-kasus-pengangkatan-paradesdesa-glagahwangi-terjawab/, diakses pada tanggal 15 Mei 2020.
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derajatnya. 11 Oleh karena itu, jelas kewenangan dalam pembatalan peraturan desa
yang dilakukan oleh bupati menjadi persoalan konflik kewenangan secara
konstitusional.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun
tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang keabsahan kewenangan bupati dalam
melakukan pembatalan terhadap peraturan desa. Dengan ini, penyusun mengajukan
sebuah penulisan hukum yang berjudul “PEMBATALAN PERATURAN DESA
OLEH BUPATI (Studi Keputusan Bupati Bojonegoro dalam Pembatalan Peraturan
Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro).”
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk
merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun beberapa rumusan
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah mekanisme pembatalan peraturan desa oleh Bupati
sebagaimana kasus pembatalan peraturan desa yang dilakukan oleh Bupati
Bojonegoro?
2. Apakah pembatalan peraturan desa yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro
tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Desa dan sistem pengujian
peraturan perundang-undangan?

Mona, “Pembatalan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014”, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 2.
11
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun memliki
tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Untuk menjelaskan pembatalan peraturan desa yang dilakukan oleh
bupati berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
b. Untuk menilai

terhadap kewenangan bupati dalam melakukan

pembatalan peraturan desa ditinjau dari Undang-Undang Desa dan
sistem pengujian peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penulisan ini, penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh
antara lain:
a. Kegunaan teoritis
Berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dibidang
ilmu hukum berkaitan dalam hal pembatalan peraturan desa. Selain itu, berguna
untuk memperkaya referensi penulisan suatu karya yang berkaitan dengan
pengujian undang-undang, hukum pemerintah daerah, dan hukum pemerintah desa.
b. Kegunaan praktis
Hasil dari penelitian ini berharap menjadi masukan terhadap aparat pemerintah
dalam menjalankan kewenangan dalam melakukan pengujian terhadap peraturan
desa, khususnya bupati yang diperintahkan oleh undang-undang memiki
kewenangan dalam menjalankan pengujian serta pembatalan peraturan desa sesuai
dengan prinsip-prinsip negara hukum. sehingga dalam praktiknya tidak
menyimpang dalam sistem pengujian peraturan perundang-undang pada umumnya.
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Di samping lain, berharap bagi pembuat kebijakan dalam peraturan, yakni lembaga
legislasi

(Dewan

Perwakilan

Rakyat)

untuk

mempertimbangkan

dalam

memberikan kewenangan dalam bentuk undang-undang agar sesuai dengan
kapasitas lembaga yang dimilikinya.
D. Telaah Pustaka
Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema yang diangkat oleh
penyusun “Pembatalan Peraturan Desa oleh Bupati” menemukan beberapa tulisan
hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian adalah sebagai berikut:
Hasil penelitian perlu ditinjau dari skripsi yang disusun oleh Mona dengan
Judul “Pembatalan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Republik Indoneia
Nomor 6 Tahun 2014”. Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas
17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2019.12 Penelitian ini membahas tentang
kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan, dan dasar
pembatalan terhadap peraturan desa.
Perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Muhammad Husen Rifai
dengan judul “Pengujian Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan PerundangUndangan.” Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung,
Bandar Lampung pada tahun 2016.13 Penelitian ini membahas tentang bagaimana

Mona, “Pembatalan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Noor
6 Tahun 2014”, Skripsi Konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus
Surabaya 2019.
12

13
Muhammad Husen Rifai, “Pengujian Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan PerundangUndangan”, Skripsi Konsentrasi Hukum Tatata Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung
Bandar Lampung 2016.
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pengujian peraturan desa dalam sistem peraturan perundang-undangan di
Indonesia.
Perlu juga untuk ditintau adalah skripsi yang disusun oleh Agil Widya
Permana yang berjudul “Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Menurut UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun
2014 tentang Desa.” Penelitian ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 2016.14
Penelitian ini membahas tentang mekanisme pembatalan peraturan desa yang
diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa. Dan alasan pembatalan peraturan
desa tidak menggunakan mekanisme judicial review.
Terakhir penting untuk ditinjau juga adalah skripsi yang disusun Mada
Pudyatama dengan judul “Evaluasi Peraturan Desa di Kabupaten Sleman Tahun
2017”. Penelitian ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018. Penelitian ini membahas
dasar pelaksanaan pengawasan peraturan desa di Kabupaten Sleman pada tahun
2017, dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan
pengawasan peraturan desa di Kabupaten Sleman pada tahun 2017.
Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara 4 (empat) karya tulis yang
dikemukann diatas dengan karya tulis ini. Perbedaan paling mendasar dalam

14
Agil Widya Permana, “Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Menurut UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang
Desa”, Skripsi Konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta 2016.
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metode, objek penelitian dan teori sebagai pisau analisis yang digunakan dalam
tulisan ini. Kendati pun meneliti tentang pembatalan peraturan desa, namun
penyusun lebih menekankan pada keabsahaan kewenangan bupati dalam
melakukan pembatalan peraturan desa.
E. Kerangka Teoritik

1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Tidak ditemukan hierarki peraturan perundang-undangan secara baku dalam sistem
hukum di dunia ini. Kendatipun ada pengaturan mengenai hierarki hanya terbatas
pada asas “lex superior de rogat legi imperior”. Mengapa hal demikian tidak diatur
secara baku?15 Karena tata urutan itu memiliki konsekuensi, yakni peraturan
perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Konsekuensi tersebut, apabila peraturan
yang lebih rendah tingkatannya mengalami pertentangan dengan peraturan yang
lebih tinggi tingkatannya, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau diperbaiki
melalui mekanisme pengujian oleh lembaga yang berwenang.
Negara Inggris dalam mekanisme pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang (delegated legislation) dapat diuji dengan
common law dan prinsip-prinsip umum seperti prinsip “bias, ultra vires” dan
prinsip lainnya. Sedangkan di Negara Belanda, peraturan perundang-undangan atau
keputusan administrasi pemerintahan yang bermasalah dapat diujikan terhadap

Ni’matul Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan PerundangUndangan,” Jurnal Hukum, No.1, Vol. 13, Januari 2006, hlm. 28.
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16

asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik (beginselen van
behoorlijk) atau di Indonesia dikenal dengan istilah AAUPB.16
Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dilihat
dari teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dengan begitu populer di kalangan
insan hukum yakni mengenai Stufenbau des Recht atau The Hierarchy of Law, yang
memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum
dengan sistem berjenjang dan berlapis-lapis. Dalam teori ini Kelsen memberikan
pemahaman yang gamblang yaitu setiap norma agar menjadi norma hukum valid
harus dinyatakan kevalidannya dan tidak bertentangan d dengan norma diatasnya.
Norma yang tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan adalah
groundnorm atau norma dasar.17
Menurut Kelsen, grundnorm merupakan norma tertinggi bersifat abstrak
dan menjadi dasar dalam pembentukan norma yang paling rendah, begitupun
sebaliknya norma yang lebih rendah harus berdasar dan tidak boleh bertentangan
dengan norma yang

paling tinggi. Pada kesimpulannya, Kelsen memberikan

penegasan bahwa validitas semua norma akan bermuara dan mendapat validitas
dari grundnorm sebagai norma tertinggi. Untuk menjaga validitas norma, maka
peraturan tersebut harus dikonstruksikan ke dalam hierarki atau tata urutan
peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memudahkan pengujian atas
keabsahan norma tersebut. Dalam konsep negara hukum demokratis, setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pemerintah pusat

16

Ibid. hlm. 29.

17

Atip Latipuhiyat, “Hans Kelsen”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, No. 1 – Tahun 2014.
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maupun di tingkat pemerintah daerah, harus dipertanggungjawabkan keabsahannya
kepada rakyat, yakni melalui model pengujian.18
Teori Kelsen tentang jenjang norma ini kemudian dikembangkan lebih
lanjut oleh muridnya bernama Hans Nawiasky, bahwa norma hukum itu tidak hanya
berjenjang dan berlapis-lapis, melainkan norma hukum itu juga berkelompokkelompok. Pengelompokan norma hukum ini menurut pandangan Nawiasky
terdapat 4 (empat) kelompok yang di antaranya yaitu:
a. Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara);
b. Kelompok II : Staasgroundgeset (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);
c. Kelompok III : Formell Geset (Undang-Undang Formal);
d. Kelompok

IV

:

Verordnung

&

Autonome

Satzung

(Aturan

Pelaksana/Aturan Otonom). 19
Menurut Hans Nawiasky, bahwa isi staatsfundamentalnorm ialah suatu
norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang
dasar suatu negara (Staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. Posisi
hukum Staatsfundamentalnorm adalah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi.
Eksistensi Staatsfundamentalnorm ada dari konstitusi suatu negara dibentuk,
karena nilai Staatsfundamentalnorm menjadi ruh dalam pembentukannya.
Nawiasky memberi pandangan terhadap teori yang dikemukan oleh Hans Kelsen,

Bayu Dwi Anggono, “Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan PerundangUndangan: Permasalahan dan Solusinya”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid No. 1, Januari 2018, hlm.
5.
18

19
Eka N.AM. Sihombing, “Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, No:
511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013, hlm. 99.
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bahwa norma tertinggi dalam suatu negara tidak tepat disebut dengan
staatsgrundnorm melainkan Staatsfundamentalnorm, atau norma fundamental
negara.20 Konstruksi grundnorm

pada dasarnya tidak mengalami perubahan,

berbeda halnya dengan norma tertinggi dapat mengalami perubahan, yakni dengan
mekanisme amandemen, kudeta, dan revolusi.
Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Hamid S. Attamimi membandingkan
teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky dalam struktur peraturan hukum di Indonesia
dalam bentuk piramida. Attamimi memformulasikan gagasan struktur hierarki
peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menggunakan teori Hans
Nawiasky, yakni sebagai berikut:21
a.
b.
c.
d.

Staatsfundamentalnorm (Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945);
Staasgroundgeset (Batang tubuh UUD 1945);
Formell Geset (Undang-Undang)
Verordnung & Autonome Satzung (secara hierarkis mulai dari Peraturan
Pemerintah hingga keputusan Bupati/Walikota)

Hierarki peraturan perundang-undangan di Inodesia diatur secara tegas
dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan yakni sebagai berikut:
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi; dan

20
Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Skretari
Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 170.
21

Ibid. hlm. 171.
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g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Sementara dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan
bahwa:22
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau
komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/
Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2. Teori Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
Gagasan pengujian peraturan perundang-undangan dikehendaki oleh sistem
demokrasi liberal melalui kelembagaan negara dan dewan perwakilan yang dipilih
oleh rakyat melalui pemilu berasal dari hasil suara mayoritas. Kekuatan mayoritas
ini perlu dibatasi karena dapat menjadi legitimasi dalam penyalahgunaan
kekuasaan, bahkan membahayakan demokrasi itu sendiri. Lord Acton berbendapat
“Power tends to corrupt, absolut power corupt absolutely,”23 bahwa kekuasaan itu
cenderung korup, maka perlu mekanisme untuk membatasi kekuasan tersebut. Oleh
karena itu diperlukan pembatasan secara rasional, bukan dengan sesuatu yang
bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi menjadi suatu esensi
dari demokrasi. Pembatasan tersebut bisa dilakukan melalui pengujian terhadap

22

23

Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteran MKRI, 2010), hlm. 3.
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peraturan yang dibuat oleh lembaga negara yakni eksekutif, legislatif, dan
yudikatif. Karena itu, maka dalam konstelasi kekuasaan negara harus diimbangi
dengan prinsip keadilan, nomokrasi atau the rule of law (negara hukum), salah satu
cara mengimbanginya adalah melalui mekanisme judicial review, atau pengujian
peraturan perundang-undangan. Agar produk hukum yang dibuatnya dapat diuji
dan disesuaikan dengan prinsip negara hukum, nilai demokrasi, dan perlindungan
hak asasi manusia.
Berdasarkan perkembangannya terdapat tiga teori pengujian peraturan
perundang-undangan, yakni sebagai berikut: Pertama, pengujian peraturan
perundang-undangan dengan konsep judicial review. Konsep judicial review ini
merupakan istilah khas tata negara Amerika Serikat yang maknanya adalah
kewenangan lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan
yang bertentangan dengan konstitusi. Menurut Brewer Carias, judicial review
adalah tugas yang melekat pada lembaga pengadilan untuk menjamin atas tindakan
hukum legislatif atau eksekutif sesuai dengan perintah hukum tertinggi (UndangUndang Dasar), “... the same inherent duty of court to ensure that each legal action
conforns to a superior law.”24 Praktik pengujian perundang-undangan melalui
konsep judicial review ini biasanya dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman
yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian, yakni oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang

Tanto Lailam, “Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia,” Jurnal
Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 210-211.
24
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Dasar dan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Kedua, pengujian peraturan perundang-undangan dengan konsep executive
review. Konsep executive review mekanisme pengujian peraturan perundangundangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif terhadap produk hukum yang
dibuat oleh lembaga eksekutif sendiri tanpa dilakukan pengujian secara judicial
review melalui lembaga pengadilan.25 Executif review ini pun merupakan model
pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya bagi peraturan perundangundangan yang dilahirkan di tingkat pemerintah daerah, dan mekanisme
pengujiannya dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan tingkatan hierarkis.
Konsep ini biasanya diterapkan oleh negara yang dalam konstitusinya
menggunakan sistem bentuk negara kesatuan.
Ketiga, pengujian peraturan perundang-undangan dengan konsep legislative
review atau political review. Konsep pengujian melalui legislative review ini
merupakan merupakan mekanisme kontrol politik (political control, political
review, and legislative review) yang dilakukan oleh lembaga legislatif untuk
meninjau dan menilai terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.
Pengujian secara legislatif dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang
membentuk dan membahas serta menyetujui peraturan perundang-undangan yang
dibuatnya.26

25
Agung Maldi Saputra, “Pengaturan Executive Review terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014, hlm. 25
26

Jeremia Redix, “Kewenangan Mendagri....., hlm. 19.
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3. Teori Kewenangan
Istilah kewenangan dalam kamus Inggris memiliki arti authority yakni memiliki
arti kekuasaan. Dalam pengertian umum atau bahasa, kata “kekuasaan” berasal dari
kata “kuasa” artinya kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu)
berdasarkan tanggungjawab dan kewajiban yang dimilikinya. E. Utrecht
membedakan antara istilah “kekuasaan” (gezag, authority) dan “kekuatan” (macht,
power). Istilah kekuatan merupakan suatu istililah yang notabene cenderung
terhadap pelakasanaan politik, yaitu suatu bentuk paksaan dari yang dilakukan oleh
badan yang lebih tinggi kepada intansi atau individu. Sementara “kekuasaan”
adalah istilah hukum karena melekat pada hak dan kewajiban untuk melaksanakan
kekuasaan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian,
kekuatan akan menjadi kekuasaan apabila diterima sebagai sesuatu yang sah
berdasarkan tertib hukum positif dan badan yang lebih tinggi itu diakui sebagai
penguasa (otoriteit).27
Pemahaman lain sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto28 yang
mengemukakan bahwa, “kekuasaan” merupakan kemampuan untuk mempengaruhi
pihak lain menurut kehendak yang ada dalam pemegang kekuasaan. Kemudian
pandangan lebih lanjut, bahwa adanya kekuasaan tergantung pada hubungan antara
penguasa dan objek yang dikuasainya. Beda halnya antara “kekuasaan” dan
“wewenang” (authority) adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi

27
Lukman Hakim, “Kewenangan Organ Negara dan Penyelenggaraan Pemerintahan,”
Jurnal Konstitusi, Vol . IV, No.1, Juni 2011, hlm. 115.
28

Ibid.
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pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedang “wewenang” adalah kekuasaan yang
ada pada seseorang atau kelompok orang yang menjalankan kewenangan
berdasarkan hak dan kewajiban yang melekat.
S.F. Marbun memberikan pandangan, bahwa wewenang mengandung arti
kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis
adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku
untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Hal sama juga disampaikan oleh
Ridwan HR bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah sesuai dengan
prinsip negara hukum dan asas legalitas. Maka dari itu wewenang tersebut
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan
yang bersumberkan pada peraturan perundang-undangan itu memuat 3 (tiga) cara,
sebagaimana didefinisikan oleh H.D van Wijk/ Wilem Konjinenbelt, yakni sebagai
berikut:29
a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undangundang kepada organ pemerintahan.
b. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintah
kepada organ pemerintahan lainnya.
c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan
dijalankan oleh organ lain atas nama dirinya.
Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ
(institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang
independen melalui peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini adalah asli
lahir dari peraturan perundang-undang, yang tidak didapat dari kewenangan lain.

Sovia Hasanah, “Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat”, Hukum Online.com,
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6ea74a7, diakses pada 23 April 2020.
29
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Dalam kewenangan atribusi ini, hak dan kewajiban melekat pada aturan yang
memberikan kewenangan kepadanya. Delegasi adalah kewenangan yang dihasilkan
dari kewenangan atribusi, dari organ pemerintahan kepada organ pemerintah
lainnya, sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji
kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu
pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan
kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau
mengambil suatu tindakan atas namanya.30
F. Metode Penelitian
Penelitian adalah terjemahan dari kata research yang berasal dari bahasa Inggris.
Kata Research terdiri dari dua kata yaitu re yang berarti kembali dan to search yang
berarti mencari.31 Dalam pengertian lain,

penelitian merupakan usaha untuk

menyelidiki suatu hal dengan sistematis, terorganisir, hati-hati, dan kritis dalam
mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran. Kebenaran dalam suatu ilmu
tersebut dapat diketahui melalui metode atau cara yang digunakan dalam penelitian.
Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan
pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan
dan mencari solusinya.32 Agar mempermudah dalam mengarahkan metode

Mohammad Ady Nugroho, “Kewenangan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi
dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang”, Skripsi, Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, Hlm. 18.
30

31
Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi
Media Publishing, 2015), hlm. 4.
32

Suryana, Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,
(Universitas Pendidilan Indonesia, 2010), hlm. 15.
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penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal
yang terkait sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (library
research) yaitu penyusun dalam mencari atau menemukan data-data penelitian
berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dokumen,
majalah, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.33 Peniltian pustaka
ini dilimitasi terhadap kegiatan berkaitan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan
saja, tanpa membutuhkan sumber dari data empiris.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridisnormatif. Pendekatan yuridis-normati dilakukan karena penyusun dalam risetnya
mengumpulkan teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan yang
berkaitan langsung maupun tidak berkaitan secara langsung dalam pengaturan
pembatalan peraturan desa oleh bupati, dan beberapa aspek yang akan penyusun
tinjau adalah dari segi yuridis, historis, dan filosofis.
3. Bahan Hukum Penelitian
Penyusun menggunakan tiga bahan hukum dalam melengkapi penelitian ini, yakni
bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bahan

Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” Jurnal Iqra’, Volume 08, No. 01, Mei,
2014, hlm. 68.
33
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hukum primer merupakan bahan hukum yang memiki kaitan secara langsung
dengan kewenangan bupati dalam pembatalan peraturan desa.
Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang pembatalan peraturan desa itu sendiri,
mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan terkait dengan
kewenangannya, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tetang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
di Desa.
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa
buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat
orang lain yang berhubungan dengan obyek kajian. Sedangkan bahan hukum tersier
bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia
4. Metode Analisis
Untuk

memperdalam

kajian

dan

deskripsi

yang

penyusun

lakukan,

dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis doktrinal deduktif.
Kemudian penyusun menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dalam menarik
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kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat
khusus.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pembatalan Peraturan Desa oleh Bupati”,
maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab
secara tersusun adalah sebagai berikut:
Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian, dan sitematika pembahasan yang menjelaskan
gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.
Bab kedua membahas tinjauan umum tentang peraturan desa yang berisikan
kedudukan peraturan desa, fungsi peraturan perundang-undangan dan peraturan
desa, dasar kewenangan pengawasan dan pembatalan peraturan desa.
Bab ketiga membahas tentang tinjauan hierarki dan konsep pengujian
peraturan perundang-undangan yang berisikan jenis-jenis peraturan perundangundangan, konsep tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan, dan sistem
pengujian peraturan perundang-undangan.
Bab keempat berisi analisis pembatalan peraturan desa oleh bupati ditinjau
dari sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang di dalamnya membahas
mengenai mekanisme pembatalan peraturan desa oleh bupati sebagaimana kasus
pembatalan peraturan desa yang dilkukan oleh Bupati Bojonegoro dan pembatalan
peraturan desa ditinjau dari Undang-Undang Desa dan sistem Pengujian peraturan
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perundang-undanganproses pembatalan desa oleh bupati berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan mengukur kesesuaian proses pembatalan peraturan desa
oleh bupati ditinjau dari sistem pengujian peraturan perundang-undangan.
Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran
atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk
memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan
skripsi.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam BAB IV, maka dapat
diambil kesimpulan yakni sebagai berikut:
1. Pembatalan peraturan desa dapat dilakukan oleh bupati ketika peraturan desa
tersebut

bertentangan

dengan

peraturan

perundang-undangan

dan

bertentangan juga dengan kepentingan umum yang ada di desa. Mekanisme
pembatalan peraturan desa sebagaimana terjadi di Kabupaten Bojo Negoro,
yakni

melalui

Keputusan

188/329/KEP/412.013/2018

tentang

Bupati

Bojonegoro

Pembatalan

Peraturan

Nomor:
Desa

Glagahwangi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dusun Pandean
dan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/330/KEP/412.013/2018
tentang pembatan Peraturan Desa Glagawangi Kecamatan Sugihwaras
Kabupaten Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat
Desa. Keputusan tersebut merupakan wewenang atribusi yang bersumber
pada Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 115 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa serta peraturan pelaksana lainnya untuk melakukan
pengawasan terhadap peraturan desa. Pengawasan peraturan desa oleh Bupati
Bojonegoro merupakan pengawasan represif secara sepihak terhadap
peraturan desa yang bertentangan dengan peraturan bupati dan peraturan
daerah.
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2. Pengawasan peraturan desa dalam UU Desa dilakukan dengan sistem
pengawasan preventif dan pengawasan represif. Kedua pengawasan tersebut
memberikan peran secara luas kepada pejabat eksekutif untuk mengevaluasi
dan melakukan pengawasan

terhadap rancangan peraturan desa dan

peraturan desa. Pengawasan tersebut sejatinya telah sesuai dengan wewenang
atribusi yang diberikan oleh undang-undang kepada Bupati untuk melakukan
melakukan evaluasi, klaarifikasi dan pengawasan, namun kewenangan bupati
dalam pembatalan terhadap peraturan desa tidak sesuai dengan ketentuan
batang tubuh yang diatur dalam UU Desa. Jika ditinjau dari sistem pengujian
peraturan perundang-undangan, yakni menempatkan peraturan desa sebagai
jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, maka dengan itu pembatalan peraturan desa oleh
bupati tidak sesuai dengan sistem pengujian peraturan perundang-undangan
di Indonesia. Sistem pengujian peraturan perundang di Indonesia
mendudukan keabsahaan suatu norma apabila dalam pengujiannya
dialakukan oleh lembaga peradilan. Dimana lembaga peradilan ini
merupakan lembaga yang bersifat independen dan sebagai pihak ketiga untuk
mengontrol tindakan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Tidak
menjadi permasalahan jika rancangan peraturan desa dievaluasi oleh
bupati/walikota, karena sudah menjadi kewenangan dari pemerintah atasan
untuk mengawasi tindakan pemerintah bawahannya sebelum kebijakannya
disahkan dan berlaku di masyarkat. Berdasarkan Putusan Mahkamah
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Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 memberikan limitasi bagi pemerintah
pusat dalam mengawasi dan membatalkan terhadap peraturan kepala daerah,
sehingga dalam konteks ini bupati hanya berwenang dalam membatalkan
peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa yang dibuat secara sepihak
tanpa melibatkan pihak yang lain. Secara ideal, pengawasan bupati terhadap
peraturan desa hanya terbatas pada klarifikasi oleh tim klarifikasi terhadap
peraturan desa yang dinyatkan bermasah. Akan tetapi dengan pembatalan
peraturan desa oleh bupati tidak sesuai dengan sistem pengujian peraturan
perundang-undangan, karena dalam pembatalannya tidak memperhatikan
aspek formil dan materil dalam pengujian, melainkan hanya tindakan sepihak
dari bupati melalui keputusan Bupatinya.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun
memberikan saran kepada pihak lembaga legislasi untuk:
1. Pembatalan Peraturan desa agar sesuai dengan Undang-Undang Desa dan
sistem pengujian peraturan perundang-undangan, maka harus dilakukan
revisi terhadap aturan Penjelasan Pasal 115 huruf e Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga “Pengawasan Peraturan Desa” dalam
Pasal 115 huruf e, tidak ditafsirkan menjadi “Pembatalan Peraturan Desa.”
2. Dilakukan harmonisasi dan terhadap aturan pelaksanan di bawahnya, seperti
Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 20 Peraturan
Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya,
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khususnya Pasal 18 ayat (6) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun
2017 yang berkaitan dengan pembatalan peraturan desa.
3. Dalam proses evaluasi dan pengawasan terhadap rancangan peraturan desa
diupayakan untuk memaksimalkan fungsi penngawasan preventif dari
bupati/walikota yang

bekerjasama dengan camat, seupaya rancangan

peraturan desa apabila diundangkan tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan yang lebih tinggi.
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