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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mendeskripsikan keberadaan peraturan 
desa di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, 2) Untuk 
mendeskripsikan proses penyusunan peraturan desa di Desa Penganten Kecamatan 
Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, 3) 
Untuk mendeskripsikan kendala proses penyusunan pertauran desa di Desa 
Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan  Undang-Undang 
No. 6 Tahun 2014, 4) Untuk mendeskripsikan solusi proses penyusunan peraturan 
desa di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah  
perangkat desa dan masyarakat yang meliputi kepala desa, Sekertaris Desa, Ketua 
BPD, Ketua RT, dan masyarakat Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten 
Grobogan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua macam 
triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau 
metode pengumpulan data.  

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Kedudukan 
peraturan desa yang ada di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten 
Grobogan. Peraturan desa yang ada merupakan peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan bagian dari peraturan daerah 
yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa dimana tata 
cara pembentukannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang 
bersangkutan. 2) Peraturan desa yang dibuat di Desa Penganten Kecamatan 
Klambu Kabupatren Grobogan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2005 tentang desa yang terdapat dalam pasal 55, 56, 57 dan 58, 3) Kendala-
kendala yang muncul dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa Penganten  
Kecamatan Banjaran adalah: a) Pada awal diberlakukannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang tidak diikuti dengan segera oleh 
penjabaran peraturan Peraturan Pemerintah yang ada dibawahnya, b) Kinerja 
anggota BPD Desa Penganten  kurang maksimal, c) Pelaksanaan teknis lapangan 
masih ada yang tidak dapat dilaksanakan terutama berkaitan dengan masalah 
udunan (pungutan) yang dibebankan kepada masyarakat tiap tahunnya. 4) Upaya 
yang dilakukan pemerintah desa maupun BPD Desa Penganten  Kecamatan Klambu 
untuk menyelesaikan kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan 
Peraturan Desa tersebut antara lain: a) Melakukan koordinasi secara 
berkesinambungan dengan anggota BPD dalam proses penyusunan peraturan desa, 
b) BPD melakukan pertemuan secara berkesinambungan setiap satu minggu sekali 
yaitu setiap Selasa malam untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam 
melaksanakan hasil peraturan desa. 

 
Kata kunci : Kata kunci : Proses,  Peraturan Desa, UU No. 6 Tahun 2014 
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PENDAHULUAN 

 Peraturan perundang-undangan merupakan 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 perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi 

dan mengayomi hak-hak warga negara (Pasal 1 angka 2 UU no. 12 tahun 2011).  

Selain itu peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting bagi 

warga negara karena dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Penyusunan peraturan perundang-undangan bukan saja mengacu pada 

tujuannya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi juga harus 

berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah asas 

lex generalis derogad lex specialis yaitu peraturan bersifat umum dilemahkan oleh 

peraturan bersifat khusus. Bila ada pertentangan peraturan secara hierarki digunakan 

asas lex superiori derogad lex inferiori yaitu peraturan yang lebih tinggi melemahkan 

peraturan yang lebih rendah. Maka dari itu, asas hukum diharapkan  bersifat luwes 

agar tidak terjadi masalah yang berkepanjangan akibat dari pertentangan antara 

peraturan yang bersifat umum dan khusus. Masyarakat dan aparatur pemerintah 

diharapkan menyadari bahwa peraturan hukum baik yang bersifat umum maupun 

khusus dibuat demi menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. 

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah 

peraturan desa. Keberadaan peraturan desa sudah diatur dalam Undang-Undang 

tentang Pemerintahan Daerah yaitu Nomor 32 Tahun 2004, namun belum 

memberikan definisi atau batasan tentang apa yang dimaksud dengan peraturan desa. 

Rumusan tentang peraturan desa ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu peraturan 

perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya 

bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Definisi ini juga yang digunakan 

oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang merupakan pengaturan lebih lanjut 

tentang Desa. 
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Mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 7 tersebut   pemerintah 

desa tidak dapat begitu saja membentuk sebuah peraturan desa untuk menjabarkan 

peraturan perundang-undangan lebih tinggi, jika tidak ada perintah dari peraturan 

perundang-undangan atau pendelegasian karena urusan atau kewenangan asli yang 

diselenggarakan oleh desa sangat terbatas.  

Keterbatasan pemerintah desa tersebut dihapus dengan disahkannya Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa 

memberikan keleluasaan yang lebih kepada pemerintah desa dalam menjalankan 

otonomi desa. Dalam konsideran undang-undang tersebut disampaikan bahwa desa 

memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. 

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam 

berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, 

maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat 

dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, 

makmur, dan sejahtera.   

Materi muatan yang secara khusus disebut di dalam Undang-Undang No. 6 

Tahun 2014 untuk ditetapkan dengan peraturan desa adalah pembentukan dusun atau 

dengan sebutan lain (Pasal 3), susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa 

(Pasal 12), APBDes (Pasal 61 dan 73) Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (Pasal 64), Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 76), Pembentukan Badan Usaha 

Milik Desa (Pasal 78), dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 89). 

Proses penyusunan perundang-undangan meliputi berbagai tingkat 

penyelesaian, seperti tingkat persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan 

pemaduan kembali produk yang sudah jadi. Seorang perancang peraturan perundang-

undangan diharuskan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keadaan sosial 

budaya, sosial ekonomi dan sosial politik masyarakat. Proses penetapan peraturan 

perundang-undangan memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang 

prosedur dan tata cara yang digariskan dalam sistem tata pemerintahan yang berlaku. 

Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak peraturan perundangan yang tidak 

sesuai dengan kondisi masyarakat (Huda, 2011:7). 
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Sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pembentukkan 

peraturan desa yang ideal berisi tentang perintah bahwa pedoman pembentukan dan 

mekanisme penyusunan peraturan desa diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota. 

Kementerian Dalam Negeri mendukung hal tersebut dengan cara mengeluarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Akan tetapi pada 

kenyataannya, pembahasan peraturan desa sering terjadi penyimpangan dalam proses 

penyusunannya. Pemerintah sebagai organisasi yang menjalankan negara tidak 

menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dikarenakan, peraturan pemerintah yang 

dijadikan acuan oleh masyarakat desa bermasalah. 

Peraturan desa membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukkannya. 

Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari peraturan desa yang disusun tersebut dapat 

memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan 

pembentukkannya. Partisipasi masyarakat dapat berupa masukan dan sumbang 

pikiran dalam perumusan substansi pengaturan peraturan desa. Karena kekuatan 

hukum dan efektivitas perundang-undangan akan terjadi jika memenuhi tiga daya 

laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Tidak dipenuhinya kelima 

unsur tersebut akan berakibat tidak dapat berlakunya hukum dan perundang-

undangan secara efektif. Kebanyakan produk hukum yang ada saat ini hanya berlaku 

secara yuridis, tetapi tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis.   

Peraturan desa dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

dasar tersebut di atas. Pejabat yang berwenang membatalkan peraturan desa adalah 

bupati. Peraturan desa hendaknya dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan peraturan desa 

hendaknya memperhatikan aspirasi sekaligus melibatkan masyarakat desa setempat. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian tentang "Proses Penyusunan Peraturan Desa Studi 

Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014". 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mendeskripsikan keberadaan peraturan 

desa di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, 2) untuk 
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mendeskripsikan proses penyusunan peraturan desa di Desa Penganten Kecamatan 

Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, 3) 

untuk mendeskripsikan kendala proses penyusunan pertauran desa di Desa Penganten 

Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan  Undang-Undang No. 6 

Tahun 2014, 4) untuk mendeskripsikan solusi proses penyusunan peraturan desa di 

Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian naturalistik/kualitatif. Dalam 

penelitian ini peneliti tidak melakukan perlakuan, hasil penelitian bukan berdasarkan 

pandangan dari peneliti sendiri, melainkan pandangan dari sumber data atau 

informan. 

 Subjek utama adalah Subjek penelitian ini adalah  kepala desa, sekretaris desa, 

Ketua BPD, Ketua RT dan masyarakat desa Penganten, Kecamatan Klambu, 

Kabupaten Grobogan. Objek penelitian tersebut maka yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah: 1) gambaran keberadaan peraturan desa di Desa Penganten, 

Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, 2) proses penyusunan peraturan desa di 

Desa Penganten, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan berdasarkan UU No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa, 3) kendala proses penyusunan pertauran desa di Desa 

Penganten, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan berdasarkan  UU No. 6 Tahun 

2014 tentang Desa, 4) solusi proses penyusunan peraturan desa di Desa Penganten, 

Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa. 

Teknik pengumpulan data merupakan bagaimana cara data itu diperoleh atau 

cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai, guna memperoleh 

jawaban atas permasalahan yang diteliti (Sutopo, 2006:66).  Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik.  

 



6 

 

  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pembentukkan peraturan desa yang ideal berisi tentang perintah bahwa 

pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa diatur oleh 

peraturan daerah kabupaten/kota 

1. Gambaran Keberadaan Peraturan Desa di Desa Penganten Kecamatan Klambu 

Kabupaten Grobogan 

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan desa didudukan 

menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan di dalam hierarkhi yang 

digolongkan ke dalam salah satu bentuk peraturan daerah. Hal ini kemudian hari 

diakui sebagai sebuah kesalahan karena peraturan desa berbeda dengan peraturan 

daerah sehingga di dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan 

Perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

peraturan desa dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap 

diakui keberadaannya sebagai salah satu jenis peratuan perundang-undangan dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Demikian halnya kedudukan peraturan desa yang ada di Desa Penganten 

Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Peraturan desa yang ada merupakan 

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas 

dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan 

bagian dari peraturan daerah yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa 

bersama kepala desa dimana tata cara pembentukannya diatur oleh Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Peraturan Desa biasanya bersifat lokal  dan 

biasanya berhubugan dengan adat istiadat desa/masyarakat dan mengikat masyarakat 

setempat atau warga desa lain yang tinggal sementara di desa tersebut. Peraturan 

desa juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan kondisi dan budaya masyarakat setempat.  

2. Proses penyusunan peraturan desa di Desa Penganten Kecamatan Klambu 

Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

a. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. 

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa 
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bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 

ayat (7), yaitu peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 

Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat 

desa setempat.  

Demikian halnya yang terjadi di Desa Penganten, Kecamatan Klambu 

Kabupaten Grobogan. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan dibantu 

oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).   

b. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. 

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Bab 

Ketentuan Umum ayat (2), yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud 

pemerintah desa disini adalah Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. Peraturan desa dibentuk dalam upaya mencapai tujuan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah 

dan jangka pendek.  

c. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat. Peraturan  Desa  yang  mengatur  kewenangan  Desa  

berdasarkan  hak asal  usul  dan  kewenangan  berskala  lokal  Desa  pelaksanaannya 

diawasi  oleh  masyarakat  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa. Hal  itu  

dimaksudkan  agar  pelaksanaan  Peraturan  Desa  senantiasa dapat  diawasi  secara  

berkelanjutan  oleh  warga  masyarakat  Desa setempat  mengingat  Peraturan  Desa  

ditetapkan  untuk  kepentingan masyarakat Desa.  

d. Peraturan desa dilarang bertentangan dengaan kepentingan umum dan 

peraturan perundang-undangan lainya. Peraturan  Desa dilarang  bertentangan  

dengan  kepentingan  umum dan/atau  ketentuan  peraturan perundang-undangan 
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yang lebih tinggi. Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  Peraturan  

Desa yang  telah  ditetapkan,  Badan  Permusyawaratan  Desa  berkewajiban 

mengingatkan  dan  menindaklanjuti  pelanggaran  dimaksud  sesuai dengan  

kewenangan  yang  dimiliki.  Itulah  salah  satu  fungsi pengawasan yang dimiliki 

oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa,  

masyarakat  desa  juga  mempunyai hak  untuk  melakukan  pengawasan  dan  

evaluasi  secara  partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.  

e. Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Penyusunan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara eksplisit diatur dalam Undang-

undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan. 

Kewenangan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang dalam 

tataran implementasinya harus dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 72 

Tahun 2005 tentang desa. Melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tiap-tiap desa di daerah-daerah 

diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangan yang dimilikinya 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, pemerintah desa akan 

berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan 

kemampuan yang dimiliki, sehingga memberikan peluang dan kesempatan bagi desa 

untuk berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan untuk 

peningkatan kesejahteraan rakyat di desa setempat.  

f. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam 

rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Peraturan desa 

dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Titik tolak dari penyusunan suatu 

peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, 

penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur 

kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan 

golongan lain yang lebih banyak. Sehingga memiliki kaitan langsung ataupun tidak 

langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan. Tujuan dasar 
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peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang 

berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest) 

dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan 

melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan 

kelompok kepentingan (groups interest), para penqarnbil keputusan dapat 

menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok 

tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu konsep. Pandangan dan 

reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan (stakeholder) 

untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor. Di 

samping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhdap etika politik 

yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan. 

g. Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota 

melalui camat sebagai bahan pengawasan atau pembinaan paling lambat 7 hari 

setelah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan desa atau kepala desa. Rancangan  

peraturan  desa  tentang  anggaran pendapatan dan belanja desa,  pungutan, tata 

ruang, dan organisasi  pemerintah desa  harus mendapatkan evaluasi  dari  bupati/ 

walikota  sebelum  ditetapkan menjadi peraturan desa. Hasil  evaluasi  tersebut 

diserahkan  oleh  bupati/walikota  paling  lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung 

sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh bupati/walikota. Rancangan  

Peraturan  Desa  wajib  dikonsultasikan kepada masyarakat desa.  Masyarakat  desa  

berhak  memberikan  masukan terhadap rancangan peraturan desa. Peraturan  desa  

dan  peraturan  kepala  desa diundangkan  dalam lembaran desa  dan berita desa oleh 

sekretaris desa.  

3. Kendala proses penyusunan peraturan desa di Desa Penganten Kecamatan 

Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan peraturan desa di 

Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan adalah:  

a. Pada awal diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa yang tidak diikuti dengan segera oleh penjabaran peraturan peraturan 

pemerintah yang ada dibawahnya. Pemerintah desa kurang paham terhadap 
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini diakibatkan 

pula oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah.  

b. Kinerja anggota BPD Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan 

kurang maksimal karena kesibukan para anggota dalam kegiatan pekerjaan 

sehari-hari sebagai kegiatan primer masing-masing.  

Terdapatnya beberapa anggota BPD yang selain bekerja sebagai anggota BPD 

juga melakukan pekerjaan sampingan seperti sebagai bertani, berdagang dan 

mempunyai usaha lainnya, sehingga menyebabkan kinerja anggota BPD tersebut 

kurang maksimal. Pekerjaan sampingan tersebut membuat beberapa anggota BPD 

tersebut mengurangi jam kerja mereka atau sering ijin keluar untuk mengurusi 

pekerjaan sampingan tersebut.  

c. Pelaksanaan teknis lapangan masih ada yang tidak dapat dilaksanakan terutama 

berkaitan dengan masalah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat tiap 

tahunnya.  

Istilah pungutan yakni disebut dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni berkaitan dengan perancangan/penyusunan 

peraturan desa. Berdasarkan pasal tersebut, Rancangan Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi 

Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum 

ditetapkan menjadi Peraturan Desa.  

4. Solusi proses penyusunan peraturan desa di Desa Penganten Kecamatan Klambu 

Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-undang  

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa maupun BPD Desa Penganten 

Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan untuk menyelesaikan kendala-kendala 

yang muncul dalam proses penyusunan Peraturan Desa tersebut antara lain:  

a. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan anggota BPD dalam 

proses penyusunan peraturan desa.  

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD. Hal ini berarti 

pemerintahan desa diselenggarakan bersama oleh Pemerintah desa dan BPD. Jika 

antara pemerintah desa dengan BPD tidak ada komunikasi, maka pemerintahan desa 

tidak akan berjalan maksimal.  

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/nprt/lt511c7ca43835e/uu-no-6-tahun-2014-desa
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/nprt/lt511c7ca43835e/uu-no-6-tahun-2014-desa
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b. BPD melakukan pertemuan secara berkesinambungan setiap satu minggu sekali 

yaitu setiap Selasa malam untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam 

melaksanakan hasil peraturan desa berkaitan dengan masalah udunan, Pemerintah 

Desa melakukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi.  

Pertemuan biasanya membahas tentang pungutan yang dilakukan setiap 

tahunnya. Pungutan yang dibebankan kepada warga dinilai sebagai pajak pendapatan 

daerah sering dikeluhkan oleh masyarakat.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis peneltian ini beberapa hal  yang dapat disimpulkan dalam 

penelitian ini. 

1. Kedudukan peraturan desa yang ada di Desa Penganten Kecamatan Klambu 

Kabupaten Grobogan.  

Peraturan desa yang ada merupakan peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan bagian dari peraturan daerah 

yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa dimana tata 

cara pembentukannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang 

bersangkutan.  

2. Peraturan desa yang dibuat di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupatren 

Grobogan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

desa yang terdapat dalam pasal 55, 56, 57 dan 58 diantaranya adalah:  

1) Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. 

2) Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.  

3) Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat. 

4) Peraturan desa dilarang bertentangan dengaan kepentingan umum dan 

peratutan perundang-undangan lainya. 

5) Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan. 
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6) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam 

rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. 

7) Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota 

melalui camat sebagai bahan pengawasan atau pembinaan paling lambat 7 

hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan desa atau kepala desa 

3. Kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa 

Penganten  Kecamatan Banjaran adalah:  

a. Pada awal diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa yang tidak diikuti dengan segera oleh penjabaran peraturan 

Peraturan Pemerintah yang ada dibawahnya. Pemerintah Desa kurang paham 

terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Hal ini 

diakibatkan pula oleh kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah.  

b. Kinerja anggota BPD Desa Penganten  kurang maksimal karena kesibukan 

para anggota dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari sebagai kegiatan primer 

masing-masing.  

c. Pelaksanaan teknis lapangan masih ada yang tidak dapat dilaksanakan 

terutama berkaitan dengan masalah udunan (pungutan) yang dibebankan 

kepada masyarakat tiap tahunnya.  

4. Upaya yang dilakukan pemerintah desa maupun BPD Desa Penganten  

Kecamatan Klambu untuk menyelesaikan kendala-kendala yang muncul dalam 

proses penyusunan Peraturan Desa tersebut antara lain:  

a. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan anggota BPD dalam 

proses penyusunan peraturan desa.  

b. BPD melakukan pertemuan secara berkesinambungan setiap satu minggu 

sekali yaitu setiap Selasa malam untuk menggugah kesadaran masyarakat 

dalam melaksanakan hasil peraturan desa berkaitan dengan masalah udunan 

(pungutan), Pemerintah Desa melakukan pendekatan persuasif melalui 

sosialisasi. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut. 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan harus secara intensif memberikan 

sosialisasi kepada Pemerintahan yang ada dibawah kewenangannya berkaitan 

dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah termasuk 
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mengenai peraturan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa.  

2. Sosialisasi yang diberikan diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan, 

artinya setiap kebijakan yang telah dibuat terus dilanjutkan untuk disempurnakan 

terhadap tujuan yang belum tercapai. Sosialisasi tidak hanya dilakukan apabila 

berkenaandengan urusan pemerintahan yang sifatnya mendesak saja.  

3. Anggota BPD sebaiknya memaksimalkan kesempatan pertemuan yang dilakukan 

setiap Selasa malam. Jika dimungkinkan untuk menambah jadwal pertemuan 

menjadi dua kali dalam satu minggu.  

4. Untuk menggugah kesadaran masyarakat sebaiknya selain sosialisasi yang 

dilakukan oleh Pemerintah Desa dilakukan pula pemberian contoh atau teladan 

yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD serta para tokoh masyarakat 

dalam membayar udunan (istilah iuran di Desa Penganten ).  

5. Pemerintah Desa lebih meningkatkan koordinasi dengan BPD untuk lebih 

memaksimalkan kinerjanya dalam proses penyusunan peraturan desa. 
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