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ABSTRAK 

 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

DI INDONESIA 

(Study Terhadap Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung, 

Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur) 

 

Oleh 

 

 

 

MUCHLIS SADZILI 

 

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui permasalahan yang terjadi terkait 

dengan pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Guna 

memberikan usul terkait permasalahan di Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi 

Nabung, dan mencari solusi perbedaan norma yang terkait dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat 

desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode 

penulisan normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan 

dan empiris yang menggunakan pendekatan investigasi lapangan secara langsung. 

Investigasi lapangan dengan melakukan wawancara pada Kepala Desa Sukadana 

Selatan, Kepala Desa Bumi Nabung dan Camat Sukadana. Berdasarkan hasil 

penelitian terdapat perluasan norma yang kemudian menimbulkan permasalahan 

disetiap desa dalam hal rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat. Permasalahan 

tersebut hingga berlarut-larut dan terjadi kemandekan sementara roda 

pemerintahan di Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung. 

Kata Kunci :Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, 

Peraturan Perundang-Undangan.  



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

APPOINTMENT AND DISCONTINUATION OF VILLAGE EQUIPMENT 

BASED ON LEGISLATION IN INDONESIA 

(Study on South Sukadana Village and Bumi Nabung Village, Sukadana 

District, East Lampung Regency) 

 

By 

 

 

 

MUCHLIS SADZILI 

 

This study aims to determine the problems that occur related to the appointment 

and dismissal of village officials. In order to provide suggestions regarding 

problems in South Sukadana Village and Bumi Nabung Village, and find solutions 

to differences in norms related to the laws and regulations governing the 

appointment and dismissal of village officials. This research is a legal research 

using a normative writing method, namely by using a statutory and empirical 

approach that uses a direct field investigation approach. Field investigation by 

conducting interviews with the South Sukadana Village Head, Bumi Nabung 

Village Head and Sukadana Sub-district Head. Based on the results of the study, 

there was an expansion of norms which then caused problems in each village in 

terms of recommendations issued by the sub-district head. The problem dragged 

on and there was a temporary stagnation of the wheels of government in South 

Sukadana Village and Bumi Nabung Village. 

Keywords: Village, Appointment and Dismissal of Village Apparatus, 

Legislation. 
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MOTTO 

 

 

Kami juga telah menjadikan siang yang terang benderang sebagai waktu bagi 

kamu untuk mencari penghidupan (bekerja), siang yang terang memudahkan 

kamu untuk bekerja, baik di daratan maupun di lautan. 

(QS. An-Naba: 11) 

 

 

Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan 

laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. 

(HR. Ibnu Asakir) 

 

 

Jangan banyak gaya, banyakin usaha 

(Muchlis Sadzili) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah 

negara kesatuan yang berbentuk republik.
1
 Perlu digaris bawahi bahwa Indonesia 

adalah negara yang sah dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Hal ini 

mengandung pengertian bahwa Negara Indonesia adalah suatu bangsa menurut 

undang-undang dasar, berdasarkan pemerintahan, dan sebagai negara kesatuan 

republik. Hukum Tata Negara Indonesia menganut paham bahwa Pemerintah 

Republik Indonesia tidak hanya mengenal pemerintah pusat, tetapi juga mencakup 

pemerintah daerah.
2
 Pernyataan tersebut diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) dan 

ayat (5) UUD 1945. Meskipun Pasal 18 UUD 1945 tidak menentukan desa 

sebagai daerah yang otonom, namun tindakan penyusunan peraturan perundang-

undangan yang melihat pemerintahan provinsi dan kota serta pengaturan dalam 

Pasal 18 UUD 1945 menunjukkan bahwa desa adalah satuan pemerintahan 

terkecil di kabupaten/kota, yang tercakup dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. 

  

Pemerintah desa berperan dalam memajukan tujuan kemerdekaan dalam 

pandangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

                                                           
1
 Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945  

2
 Ni Luh Gede Astariyani, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Susunan 

Oranisasi Dan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Denpasar, Kerja Sama 
Pemerintah Kota Denpasar Dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, (naskah 
akademik), diakses menggunakan internet, pada 9-02-2022, pukul 18:53 
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khususnya alasan berdirinya Negara Indonesia sebagaimana tercakup dalam 

Pembukaan UUD 1945. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. 

Artinya pemerintah desa mempunyai tanggung jawab untuk berperan dalam 

mewujudkan tujuan berdirinya Negara Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam 

Pembukaan UUD 1945.
3
 Pada sistem inilah penting untuk mengontrol bagian-

bagian pemerintahan desa, khususnya kepala desa dan perangkat desa, secara 

definitif penting untuk mengatur konstruksi struktur dan metode kerja pemerintah 

desa sesuai standar kemahiran, produktif dan sukses, terbuka, dan dapat 

diandalkan. 

 

Desa merupakan bagian terkecil atau  terendah dari sistem otonomi Indonesia dan 

merupakan otonomi daerah yang membagi kekuasaan. Kedudukan desa sebagai 

lingkup pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat menjadikan segala 

panduan operasional desa yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun daerah 

penting tersedia.
4
 Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan mandiri. 

Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam mengelola 

desa.
5
 Desa adalah organisasi sosial lokal yang didiami oleh sejumlah penduduk, 

dengan batas-batas wilayah dan adat-istiadat untuk mengatur diri sendiri.
6
  

                                                           
3
 Naskah Akademik RUU tentang hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, diakses 

dengan internet pada, 15-02-2022, pukul 11:52 
4
 Zulkarnain Ridlwan, Payung Hukum Pembentukan BUMDes, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum 

Volume 7, Bandar Lampung. 2013. hlm. 355. 
5
  Nyimas Latifah Letty Aziz, Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa, Jakarta, jurnal penelitian 

politik, Vol. 13, No. 2, Desember 2016. Hlm 194 
6
 Yusnani Hasyimzoem, dkk, “Hukum Pemerintahan Daerah”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 

130 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1, Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 

yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Kepala desa adalah warga negara Republik Indonesia dan 

dipilih langsung oleh penduduk desa yang memenuhi syarat untuk masa jabatan 

enam tahun terhitung sejak tanggal dilantik.
7
 Kualitas seorang pemimpin desa 

menentukan keberhasilan lembaga/organisasi yang dipimpinnya akan dapat 

mempengaruhi orang lain secara konstruktif, mampu menunjukkan jalan dan 

perilaku yang benar yang harus dikerjakan bersama-sama.
8
 

 

Pemerintah desa dalam pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan 

perangkat desa. Pelaksanaan pemerintahan desa yang baik adalah asas kepastian 

hukum, pemerintahan yang baik, kepentingan umum yang baik, keterbukaan, 

proporsionalitas, keahlian, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, 

keragaman dan partisipasi.
9
 Dengan mengacu pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-

Undang Desa, pemerintahan desa dinyatakan sebagai penyelenggara pemerintahan 

dan kepentingan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Desa, kepala 

desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan desa dengan dukungan perangkat 

desa. Perangkat desa tidak termasuk dalam pegawai negeri sipil maupun pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja, namun termasuk pegawai yang diangkat oleh 

                                                           
7
 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm 11 

8
 Siti Khoiriah, “Manajemen Perpustakaan Desa”, Lampung, Graha Ilmu, 2020, hlm 33 

9
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 24 
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kepala desa atas rekomendasi camat atas nama bupati. Kepala desa memiliki 

kewenangan penuh atas penyelenggaraan desa, termasuk fungsi perangkat desa.  

 

Merujuk pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Desa, kepala desa bertugas dan 

berwenang pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Kepala 

desa memiliki kewenangan untuk mengendalikan pemerintahan desa dengan 

mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Pengangkatan dan 

pemberhentian perangkat desa diatur secara tegas dalam Pasal 26  (2) Huruf b. 

merujuk pada Pasal 26 Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa kepala desa 

berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dalam melaksanakan 

tugasnya.  

 

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana yang diatur pada Pasal 26 Ayat (2) 

Huruf b Undang-Undang Desa, kepala desa bertugas dan berwenang mengangkat 

dan memberhentikan perangkat desa. Dapat diketahui bahwa perangkat desa 

merupakan organ pegawai pemerintahan desa yang memiliki tugas membantu 

kepala desa pada proses menjalankan pemerintahan desa dan kepentingan 

masyarakat setempat. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara 

rinci diatur pada Pasal 66 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 merupakan peraturan 

yang digunakan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

sebagaimana mestinya. 
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Pengaturan terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur pula 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 66 dan Pasal 69. 

Merujuk pada Pasal 66 menjelaskan mekanisme pengangkatan perangkat desa, 

kemudian dalam Pasal 69 mengatur pemberhentian perangkat desa. Mengacu pada 

Pasal 66 mekanisme pengangkatan perangkat desa dengan berkonsultasi dengan 

camat kemudian camat memberikan surat rekomendasi yang kemudian surat 

rekomendasi dari camat menjadi dasar kepala desa untuk mengangkat perangkat 

desanya. Merujuk pada  Pasal 69 yang mengatur tentang pemberhentian perangkat 

desa juga terdapat surat rekomendasi dari camat yang menjadi dasar kepala desa 

untuk memberhentikan perangkat desanya. 

 

Pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur lebih 

lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 

2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 

2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan 

menteri yang dibuat berdasarkan perintah undang-undang dianggap sebagai 

perintah undang-undang di bawah delegasi (delegated legislation).
10

 Pengaturan 

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diatur dalam Permendagri 

a quo mengatur teknis terkait mekanisme dan prosedur dalam mengangkat dan 

memberhentikan perangkat desa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.  

 

                                                           
10

 Bilal Dewansyah, Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang – 

Undangan, HukumOnline.com, diakses dengan Internet, pada 16-06-2021, 23:56 
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Pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur pada 

Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. 

Pengangkatan perangkat desa diatur dalam Pasal 4, yang pada pokoknya berisi 

pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan 

mekanisme pengangkatan. Pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan 

mekanisme meminta surat rekomendasi dari camat, surat rekomendasi yang 

dikeluarkan Camat menjadi dasar kepala desa dalam mengangkat perangkat 

desanya. Mengacu pada Pasal 5 pengaturan pemberhentian perangkat desa juga 

memerlukan rekomendasi tertulis dari camat yang menjadi dasar kepala desa 

untuk memberhentikan perangkat desa. 

 

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Lampung Timur 

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2016 

Tentang Perangkat Desa. Peraturan daerah tersebut mengatur kewenangan kepala 

desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Pengangkatan dan 

pemberhentian perangkat desa diatur pada Pasal 45 dan Pasal 54 Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 tahun 2016. Merujuk pada Pasal 45 Ayat 

(4) rekomendasi tertulis dari camat menjadi dasar kepala desa untuk mengangkat 

perangkat desa. Kemudian dalam Pasal 54 Ayat (2) Huruf k mengatur surat 

rekomendasi yang dikeluarkan camat menjadi dasar kepala desa dalam 

memberhentikan perangkat desanya. 

Dapat dilihat bahwa pada pengaturan pengangkatan dan pemberhentian dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia terjadi perbedaan norma yang mana 

Undang-Undang Desa menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian 
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perangkat desa menjadi tugas dan wewenang kepala desa dengan berkonsultasi 

dengan camat. Namun, terhadap undang-undang yang lahir akibat adanya 

Undang-Undang Tentang Desa terjadi penambahan norma baru yaitu terkait 

rekomendasi tertulis. Rekomendasi tertulis yang keluar akibat kepala desa 

berkonsultasi dengan camat menjadi dasar kepala desa untuk mengangkat dan 

atau memberhentikan perangkat desanya. Rekomendasi tertulis mengikat kepala 

desa dalam hal mengangkat atau memberhentikan perangkat desa, dan hal itu 

terjadi perluasan dengan amanat yang diberikan Undang-Undang tentang Desa 

bahwa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa menjadi tugas dan 

wewenang kepala desa. 

 

Pada praktiknya di lapangan terjadi permasalahan terhadap rekomendasi tertulis 

yang dikeluarkan Camat. Rekomendasi tertulis seakan menjadi surat sakti yang 

keberadaanya sangat berpengaruh bagi pemerintahan desa. Seperti halnya yang 

terjadi pada Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung. Desa Sukadana 

Selatan mengalami permasalahan saat ingin memberhentikan perangkat desanya, 

yang mana camat yang pada saat itu menjabat di Kecamatan Sukadana tidak 

segera mengeluarkan rekomendasi tertulis untuk memberhentikan perangkat desa 

yang jarang bekerja. Sama halnya dengan Desa Bumi Nabung, camat tidak segera 

mengeluarkan rekomendasi tertulis untuk memberhentikan perangkat desa. 

 

Kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa dalam hal pengangkatan dan 

pemberhentian perangkat desa dan kewenangan camat dalam memberikan surat 

rekomendasi menimbulkan persoalan di lapangan. Sehingga terjadi kekosongan 
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perangkat desa yang menimbulkan tersendatnya berjalannya pemerintahan desa. 

Peran perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa sangat penting dalam 

hal pembangunan pemberdayaan masyarakat. Sehingga tidak hanya pemerintahan 

desa saja yang tersendat pembangunan serta pemberdayaan masyarakat pun ikut 

terhambat. hal ini berdampak pada masyarakat dalam hal pelayanan pemerintahan 

serta pembangunan desa yang tidak efektif. 

 

Skripsi ini ingin menelaah lebih lanjut perbedaan norma terkait  pengangkatan dan 

pemberhentian perangkat desa dalam peraturan perundang-undangan. Masalah 

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa akan penulis batasi dalam ruang 

lingkup berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta peraturan 

perundang-undangan yang timbul akibat adanya Undang-Undang Desa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa 

Menurut Perundang-Undangan di Indonesia (Study Terhadap Desa 

Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, 

Kabupaten Lampung Timur). 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pengaturan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat 

desa yang terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang 

berlaku? 
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2. Bagaimana dampak dari permasalahan pengangkatan dan pemberhentian 

perangkat desa di Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung? 

3. Bagaimana mengatasi permasalahan terkait pengaturan pengangkatan dan 

pemberhentian Perangkat desa? 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi terkait dengan pengaturan 

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 

b. Untuk memberikan usul terkait permasalahan di Desa Sukadana Selatan 

dan Desa Bumi Nabung. 

c. Untuk mencari solusi perbedaan norma yang terkait dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian 

perangkat desa. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis kegunaan penelitian ini digunakan sebagai implementasi 

dari pengetahuan yang dipelajari. 

b. Kegunaan Praktis  

Secara praktis untuk menyelesaikan studi S1 sebagai syarat kelulusan di 

Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Otonomi Desa dan Pemerintahan Desa 

1. Otonomi Desa 

Desa merupakan kumpulan masyarakat yang mendiami suatu tempat tertentu dan 

memiliki batas batas wilayah tertentu. Istilah desa  berasal dari kata sansekerta 

swadesi yang berarti daerah atau bagian yang merdeka dan berpemerintahan 

sendiri.
11

 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur rumah 

tangganya  berdasarkan hak  dan adat istiadat yang semula diakui oleh pemerintah 

nasional dan terletak di kabupaten. Widjaja mengatakan desa adalah  kesatuan 

masyarakat hukum yang struktur aslinya didasarkan pada hak asal usul khusus.
12

 

 

Dasar pemikiran  pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi 

sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
13

 Desa berhak mengurus dan 

menyerasikan kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi  sosial budaya 

setempat dan oleh karena itu kedudukan desa yang memiliki hak otonomi 

memang sangat strategis, sehingga perlu adanya keseimbangan kepentingan 

                                                           
11

 P.j Zoetmulder dalam Ateng Syarifudin, “Republik Desa”, (Bandung: Alumni, 2010), hlm.2. yang 

dikutip oleh Yusnani Hasjimzoem, “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa”, Lampung, fakultas 
Hukum Universitas Lampung. (Fiat Justisia Junal Ilmu Hukum volume 8 No. 3, Juli-September 
2014) yang diakses dengan internet pada 14-08-2021, 12:06. hlm.463 
12

 Wijaya “Otonomi Desa Lembaga Ilmu Pengetahuan”, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur, 2004. 

hlm 5 
13

 H.A.W. Widjaja. “Otonomi Daerah”. Jakarta: PT raja Grafindo Persada 2003. hlm 3 



11 
 

 
 

terhadap kepentingan masyarakat. pelaksanaan otonomi daerah. Karena  otonomi 

desa yang kuat akan sangat mempengaruhi pencapaian otonomi daerah.
14

 

 

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya menggunakan dan meningkatkan 

pelayanan secara efektif bagi masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan 

dan kemajuannya. Guna menciptakan desa yang berkualitas dan efektif dalam 

pembangunan serta dapat menciptakan pemberdayaan masyarakat yang mumpuni 

maka dalam pembentukan desa harus memenuhi beberapa faktor yakni:
15

 

a. Faktor penduduk, minimal 2.500 jiwa atau 500 KK.  

b. Faktor umum yang terjangkau dalam melayani dan mengembangkan 

masyarakat.  

c. Unsur lokasi memiliki jaringan kontak atau komunikasi antar dusun.  

Faktor dari segi infrastruktur, ketersediaan sarana transportasi, pemasaran, 

sosial, produksi dan pemerintah desa.   

d. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan umat beragama dan kehidupan 

sosial dalam hubungan adat dan kebiasaan.  

e. Unsur kehidupan masyarakat, yaitu tempat terpenuhinya kebutuhan hidup 

masyarakat. 

 

Otonomi merupakan hak dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya 

secara mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai 

                                                           
14

 Zulman Barniat, Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal, Lampung (Jurnal Analisis Sosial 

Politik Volume 5, No 1, Juli 2019) diakses menggunakan Internet pada 14-08-2021, 12:24, hlm 21 
15

 ibid hlm. 22 



12 
 

 
 

aturan, kita dapat mengatakan bahwa otonomi desa hanyalah pelengkap dari 

otonomi daerah.
16

 Pekerjaan pemerintah yang menjadi kewenangan 

pemerintah/kota yang  pengaturannya ditugaskan ke desa adalah pekerjaan 

pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan 

memberdayakan masyarakat.
17

  

 

Otonomi desa memberikan hak kepada desa untuk membentuk peraturan 

perundang-undangan berupa peraturan desa atau peraturan setingkat yang dibuat 

oleh DPD bersama kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.
18

 Menurut 

penulis otonomi desa menjadi suatu hal yang menjadikan desa lebih baik, karena 

desa mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan 

sesuai dengan kondisi desa tersebut. Otonomi desa sangat diperlukan untuk 

menjadikan desa yang maju namun tetap berkoordinasi dengan pemerintahan 

pusat. Otonomi juga memberikan pemerintahan desa dalam mengangkat dan 

memberhentikan perangkat desanya, sehingga desa mampu menyesuaikan 

perangkat desanya sesuai dengan sumber daya manusia yang mumpuni untuk 

menjalankan pemerintahan di desa. 

 

Desa memiliki otonomi yang disebut dengan otonomi desa, dimana perlu 

ditegaskan bahwa otonomi desa tidak diberikan oleh Negara, tetapi otonomi desa 

                                                           
16

Nyimas Latifah Letty Aziz, Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa, Jakarta, (Jurnal Penelitian 

Politik | Volume 13 No. 2 Desember 2016), diakses mengguanakan Internet pada 14-08-2021 
14:01. hlm. 195 
17

 Jefri S. Pakaya, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah. Gorontalo. 

jurnal legislasi Indonesia. Vol. 13 N0. 01 - Maret 2016 : 73 – 84 (Diakses menggunakan internet 
pada 14-08-2021. 11:46) hlm 75 
18

 Hessel Nogi S. Tangkilisan, “Analisis Kebijakan Dan Masnajemen Otonomi Daerah 

Kontemporer”, (Yogyakarta: Lukman Offset, 2003), hlm. 41-52. 
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berasal dari desa itu sendiri. Hal ini didasarkan pada sejarah ketatanegaraan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa sudah terbentuk jauh sebelum 

adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia..
19

 

 

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan 

Indonesia karena desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memegang 

peranan mendasar dalam bernegara.
20

 Pelaksanaan dan terwujudnya kemandirian 

desa harus dapat merangsang semangat perubahan dalam mencapai tujuan 

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sebagai 

pemerintahan terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat 

membutuhkan suatu sistem yang mapan dan pentingnya  penataan desa sebagai 

upaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.
21

 Pelaksanaan 

dan pelaksanaan kemandirian desa diharapkan dapat membawa semangat 

perubahan dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa.
22

 

 

Tujuan dibangunnya penataan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014  adalah:  

a) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif;  

b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;  

c) Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;  

                                                           
19

 Siti Khoiriah, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa, 

Lampung, Jurnal hukum FH Unila, 2017 hlm. 21 
20

 Ibid  hlm. 20 
21

 Ibid hlm. 21 
22

 Ibid hlm 21 
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d) Peningkatan kualitas pemerintahan desa; dan  

e) Meningkatkan daya saing desa. 

Menurut pandangan penulis Pemerintah desa sebagai pemegang tanggung jawab 

penyelenggaraan pemerintahan desa harus menerapkan asas kepastian hukum, 

tertib administrasi, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, 

profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keragaman 

dan partisipasi. Pemerintah diharapkan tidak menyalahgunakan tanggung jawab 

dan wewenangnya dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu dengan adanya 

pemerintah desa yang baik akan menghasilkan pemerintahan desa yang baik pula. 

 

2. Pemerintahan Desa 

Pemerintahan desa berjalan dengan adanya pemerintah desa. Kata pemerintahan 

dan pemerintah memiliki makna yang berbeda. Pasal 1 ayat (2) UU Desa 

mengatur bahwa pemerintah desa adalah badan yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada ayat (3) 

undang-undang desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau  dibantu oleh 

perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam 

kehidupan bernegara, pemerintah diperlukan untuk mengatur rakyat, melindungi 

rakyat, dan memenuhi kebutuhan rakyat, karena sifat  negara adalah koersif, 

monopolistik dan mencakup kedua faktor di atas.
23

 

 

                                                           
23

 Sugiman, “Pemerintahan Desa”, Jakarta, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018 
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Dengan adanya pemerintah maka semua daerah dan batas-batasnya dapat 

dikendalikan dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap daerah 

memiliki pemerintahan dan aparatur pemerintahannya masing-masing, mulai dari 

desa, kelurahan, kelurahan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.. Urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yakni
24

 

a) Urusan pemerintahan saat ini didasarkan pada hak asli desa. 

b) Urusan pemerintahan  menjadi tanggung jawab pemerintah/kota dan 

dilimpahkan kepada desa.  

c) Tugas  pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan 

pendanaan, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia.  

d) Tugas pemerintah lainnya, menurut undang-undang, tergantung pada desa. 

Jika melihat persoalan kekuasaan (poin 2 dan 3), tampaknya pemerintah desa 

sedang melalui proses menempatkan dirinya di atas kepentingan pemerintah. 

Begitu juga dengan BPD, hal ini mengancam proses demokrasi di tingkat desa. 

 

Pemerintahan desa menurut penulis merupakan sistem atau urusan yang 

diciptakan oleh pemerintah desa. Pemerintahan desa harus bergerak dan memiliki 

sistem dengan mengedepankan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan 

amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

 

B. Konsep Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pemerintahan 

Keberadaan aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan 

mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, 

                                                           
24

 J. Kaloh, “Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal 

Dan Tantangan Global” (ed. Revisi), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 185. 
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sebagai aparatur negara. Keberadaan pejabat pemerintah tentunya telah melalui 

berbagai jenis seleksi agar menjaring pejabat pemerintah yang berkompeten dan 

ahli dibidangnya. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintah dilakukan 

dengan mengikuti peraturan perundang-undangan. Pejabat pemerintah terikat oleh 

peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kekuasaan, tugas, fungsinya, 

bahkan proses pengangkatan atau pemberhentian pejabat pemerintah harus 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25

 

 

Kepala daerah memegang peranan penting di dalam mengangkat, memindahkan, 

dan memberhentikan PNS daerah. Sebagai contoh, dalam Pasal 1 angka 4 dan 

angka 5 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, 

Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dinyatakan dimana pejabat pegawai daerah 

provinsi adalah gubernur. Selama ini Pejabat Staf Wilayah Kabupaten/Kota 

adalah Bupati/Walikota.
26

 Selanjutnya di dalam Pasal 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 

disebutkan bahwa dalam hal pengangkatan, Pengawas pegawai negeri sipil 

provinsi atau kabupaten/kota menetapkan pengangkatan pejabat daerah di 

sekitarnya, tidak termasuk yang meninggal atau cacat akibat pekerjaannya. Selain 

pengangkatan, kepala daerah juga berwenang memutuskan kenaikan pangkat 

sebagai dasar pengangkatan seseorang pada suatu jabatan.  

 

Merujuk Pasal 7 PP Nomor 9 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pejabat  provinsi 

berencana untuk mempromosikan kader regional provinsi mereka dan 

                                                           
25

Akhmad Mahrus, Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan dan Kewenangan Pada Umumnya 

(pegawai Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan) lihat pada 
https://www.djppr.kemenkeu.go.id/ 
26

 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 

Pemindahan, dan Pemberhentian PNS 
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memperbantukan petugas lingkungan menjadi manajer fasilitas tingkat I untuk 

kelompok l/b ke pengawas tingkat IV /b. Gubernur juga berencana mengangkat 

Pejabat Daerah/Kota dan Pejabat Perbantuan di  Pemerintah Daerah/Kota untuk 

menjadi Pembina Kelurahan Golongan IV/A dan Pelatih Tingkat I untuk 

Kelurahan kelompok IV/b. 

 

Salah satu elemen kunci dalam manajemen sumber daya manusia perangkat ini 

adalah pengaturan pengangkatan dan pengaturan baik struktur maupun jabatan. 

Proses pemilihan PNS untuk jabatan  yang terstruktur dengan baik akan mengarah 

pada good governance, namun di sisi lain kesalahan dalam proses pengangkatan  

jabatan struktural akan berdampak tidak sehat, antara lain tidak tercapainya 

pencapaian tujuan organisasi, hubungan kerja yang tidak seimbang, inefisiensi 

metodologis dan efektif, serta penyimpangan dari proses kerja.
27

 

 

Untuk menumbuhkan semangat persaingan yang sehat, pengangkatan pejabat 

pemerintah pada jabatan struktural harus dilakukan secara objektif, selektif, dan 

terbuka. Metode pemilihan jabatan  ini merangsang minat seluruh pejabat 

pemerintah untuk senantiasa meningkatkan keterampilan dan kemampuannya.
28

 

Oleh karena itu, ada tenaga profesional yang dapat menjalankan tugasnya dan  

memberikan pelayanan  terbaik kepada masyarakat. Kebutuhan organisasional 

                                                           
27

Syamsuni Arman, Proses Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Suatu 

Penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang), (Tesis, Program Studi Ilmu Administrasi 
Negara Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura), 2013 hlm. 25 
28

 Andi Anisa Agung. Analisis yuridis mekanisme pengisian jabatan struktural secara terbuka di 

lingkungan instansi pemerintahan, Makassar. (skripsi Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 2014. Hlm. 20 



18 
 

 
 

perlu dipertimbangkan ketika merencanakan pengangkatan pejabat pada jabatan 

struktural. 

 

Untuk menjaga konsistensi jumlah, kualifikasi dan komposisi jabatan  sesuai 

dengan kebutuhan instansi (baik sektoral/mikro maupun nasional/makro), semua 

instansi pemerintah harus hati-hati mengembangkan pekerjaan sebelumnya. 

Kemudian dalam  perencanaan, pembinaan, peningkatan karir dan peningkatan 

kualitas kepemimpinan pada jabatan struktural, perlu adanya peraturan, standar 

dan prosedur pengangkatan, mobilisasi dan pemberhentian pejabat negara untuk 

jabatan struktural. 

 

Pemberhentian pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan 

tidak aktifnya pihak-pihak yang terlibat dalam unit organisasi negara. 

Pemberhentian pegawai pemerintah dapat dibagi menjadi tiga bentuk: 

pemberhentian dengan hormat, pemberhentian  dengan hormat, dan 

pemberhentian sementara..
29

 Pemberhentian secara hormat karena  kebijakan 

pemerintah yang mengakibatkan kematian, permintaan sukarela, pensiun, 

penyusutan organisasi, atau pensiun dini. Atau secara fisik dan/atau mental tidak 

mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. 
30

 

 

Pada umumnya PNS yang mengajukan pengunduran diri dapat diberhentikan 

dengan hormat sebagai PNS. Jika Anda memiliki minat yang mendesak dalam 

                                                           
29

 BKD Kota Tanjung Balai, Pemberhentian PNS. (website BKD Kota Tanjung balai 

https://bkd.tanjungbalaikota.go.id/pemberhentian-pns-2/) 
30

 Ibid BKD Tanjung Balai 
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layanan ini, Anda dapat menunda permintaan penghentian hingga satu tahun. 

Apabila pegawai yang bersangkutan masih terikat kewajiban bekerja pada 

pemerintah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau bila ada 

pertimbangan lain, permohonan pemberhentian dapat ditolak..
31

 

 

Sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat, karena vonis  penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa telah 

melakukan kejahatan yang dilakukan tanpa rencana dan minimal dua tahun 

penjara. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
32

 

Melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan fungsi atau tindak pidana  yang 

berkaitan dengan jabatan dan/atau tindak pidana pada umumnya yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan, atau menjadi anggota 

dan/atau pengurus partai politik. 

 

C. Teori Kewenangan 

1. Pengertian Kewenangan 

Berikut beberapa pengertian kewenangan menurut para ahli: 

a. Prajudi Atmosudirjo (1981) berpendapat bahwa kewenangan adalah apa yang 

disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif 

(diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. 

                                                           
31

 Wirza Fahmi, Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena 

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan, Aceh, syiah kuala jurnal hukum Vol. 1, No.1 April 
2017, hlm 249 
32

 Inspekktorat kota Madiun, Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap PNS Terpidana 

Kasus Korupsi (website inspektorat kota madiun 
https://inspektorat.madiunkota.go.id/2019/08/19/pemberhentian-dengan-tidak-hormat-
terhadap-pns-terpidana-kasus-korupsi/) 
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Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu 

atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat.
33

 

b. H.D. Stout yang dikutip Ridwan HR, meyakini kewenangan adalah: 

Keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan perolehan kekuasaan dan 

penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam 

hubungan hukum masyarakat.
34

 

c. Miriam Budiardjo, menyatakan kewenangan memiliki arti yang sama dengan 

kekuasaan, yaitu wewenang, karena kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga 

eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan 

merupakan unsur dasar suatu negara dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan disamping hukum, kewenangan (wewenang) keadilan, 

kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan..
35

 

d. Ateng Syafrudin, menjelaskan Kewenangan (authority, gezag) merupakan 

apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang bersumber dari 

kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.
36

 

 

Merujuk dari pemaparan para ahli terdahulu maka penulis juga mengungkapkan 

bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin dalam 

suatu pemerintahan untuk mengatur kekuasaannya secara formal dan sesuai 

dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang. 

 

                                                           
33

 Prajudi Atmosudirdjo, “Hukum Administrasi Negara”,Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981. hlm.231 
34

 Ridwan HR, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 110 
35

 Miriam Budiardjo, DASAR-DASAR ILMU POLITIK, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm 

356 
36

 Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 

Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahiyangan, 2000, hlm. 
22. Diakses dengan internet pada 13-07-2021, 16:59 
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2. Macam-Macam Kewenangan 

Kewenangan adalah hak kekuasaan secara resmi yang diatur dalam Undang-

Undang, yang diberikan dalam suatu jabatan tertentu. Artinya orang yang 

diberikan kewenangan sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan, maka memiliki kekuasaan untuk melakukan kewenangan tersebut. 

Kewenangan  instansi pemerintah untuk mengambil tindakan, membuat peraturan 

dan mengambil keputusan selalu didasarkan pada kewenangan yang bersumber 

dari undang-undang dasar dengan pembagian, pengesahan dan pengesahan.
37

  

Macam-macam kewenangan: 

a. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan 

yang sebagai akibat undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang 

diberikan pada suatu badan (organisasi) pemerintahan atau lembaga negara 

oleh suatu badan legislatif yang independen
38

. Kewenangan yang ditugaskan 

atau ditetapkan untuk posisi jabatan tertentu. Oleh karena itu, wewenang 

atribusi merupakan wewenang yang ada akibat pada suatu jabatan. 

b. Kewenangan Delegasi, adalah transfer kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, 

seiring dengan penyerahan wewenang kepada bawahan, maka akan terjadi 

pula perpindahan tanggung jawab.
39

 Kewenangan yang berasal dari 

pemberian wewenang suatu instansi pemerintah kepada instansi pemerintah 

lainnya berdasarkan ketentuan undang-undang. 

c. Kewenangan Mandat Berdasarkan Dalam Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan, pendelegasian adalah pemberian wewenang dari instansi 

                                                           
37

 Ridwan HR, “Hukum Administrasi Negara”, Cet II, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm, 54 
38

 Prajudi Atmosudirdjo, Op.Cit., hlm. 11 
39

 Prajudi Atmosudirdjo, Op.Cit., hlm. 11 
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dan/atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada instansi dan/atau 

pejabat pemerintah dibawahnya yang menjadi tanggung jawab dan 

pertanggungjawaban tentang orang yang berwenang.
40

 Kewenangan yang 

bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang 

lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan). 

 

D. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 

Negara Indonesia .adalah negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) .Undang-Undang 

Dasar 1945. Selain itu Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik 

dengan sistem pemerintahan desentralisasi. Dalam setiap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan harus berdasarkan undang-undang yang berlaku (wetmatigheid van 

bestuur).
41

 Dalam pembentukan suatu perundang-undangan tidaklah boleh 

bertentangan dengan perundang-undangan diatasnya. Perundang-undangan yang 

memiliki hierarki lebih tinggi menjadi landasan untuk membentuk perundang-

undangan di bawahnya dan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan 

perundang-undangan diatasnya.  

 

Dalam merancang sebuah peraturan perundang-undangan penting halnya dalam 

memastikan dan memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan 

hierarki peraturan perundang-undangan.
42

 Materi muatan yang harus diatur 

dengan undang-undang berisi: (i) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan 

                                                           
40

 Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan LN.2014/No. 292, 

TLN No. 5601, LL SETNEG: hlm 5 
41

 Hasanuddin Hasim, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia 

Sebagai Suatu Sistem (jurnal hukum tahun 2017, diakses dengan Internet pada 24-06-2021, 
12:25) 
42

 Penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 
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UUD 1945; (ii) perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan peraturan 

perundang-undangan; (iii) pengesahan perjanjian internasional tertentu; (iv) tindak 

lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau; (v) pemenuhan kebutuhan 

hukum dalam masyarakat. 

 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada beberapa yang harus 

diperhatikan. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik setidaknya 

membutuhkan tiga landasan, yaitu landasan:(1) landasan filosofis, (2) landasan 

sosiologis dan (3) landasan yuridis.
43

 Asas-asas umum peraturan perundang-

undangan dapat dilihat dari pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 

yang memperkenalkan asas undang-undang, sebagai berikut:  

(a) Undang-undang tidak berlaku surut 

(b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi pula 

(c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang 

bersifat umum (Lex specialis derogat lex generalis) 

(d) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang 

yang berlaku terdahulu (Lex posterior derogat lex priori), dan 

(e) Undang-undang sebagai sarana untuk mengoptimalkan dalam mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, 

melalui pembaharuan atau pelestarian (asas Welvaartsstaat).
44

 

 

                                                           
43

 Rudy, dkk. “Model social justice assesment dalam pembentukan peraturan di daerah. Bandar 

lampung”. Aura. 2018. Hlm. 17. Diakses pada 17-03-2022. 
44

 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Rosjidi Ranggawijaya, Ibid, hlm. 47. 
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Kelsen memajukan teorinya tentang hierarki hukum. Ia berpendapat bahwa norma 

hukum bersifat hierarkis dan berlapis dalam struktur hierarkis.
45

 Ini berarti suatu 

norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih 

tinggi. Dalam suatu sistem hukum, norma hukum diharapkan tidak saling 

bertentangan satu sama lain. Jika juga terjadi konflik, karena adanya perbedaan 

dan berbagai kepentingan masyarakat, maka akan berlaku secara konsisten asas-

asas hukum, seperti lex specialis derogat legi generali, lex posterior derogat legi 

priori, atau lex superior derogat legi inferiori.
46

 

 

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan harus dilakukan 

berdasarkan prinsip-prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, 

antara lain: kejelasan tujuan, pelatihan fasilitas atau staf yang tepat, dan dapat 

dibuat kesesuaian antara jenis, hierarki  dan isi. dan efektivitas mereka. dan 

efisiensi, kejelasan formulasi dan transparansi. Saat merumuskan undang-undang 

dan peraturan.
47

 Setiap standar hukum yang ditetapkan dalam undang-undang 

harus mencerminkan  kebutuhan masyarakat itu sendiri, kebutuhan standar hukum  

sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.
48

 

 

Pendapat A. Hamid S. Attamimi tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik. Pendapat Attamimi menyatakan bahwa pembentukan 

                                                           
45

 Kelsen dalam Rudy, dkk. “Model Social Justice Assesment Dalam Pembentukan Peraturan Di 

Daerah”. Bandar Lampung. Aura. 2018. Hlm. 39 
46

 Ibid hlm. 39 
47

 Penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 
48

 Muhtadi. Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi Kasus Raperda Penyertaan 

Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota 
Bandar Lampung). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013 hlm 213, 
diakses Pada 17-03-2022 
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peraturan perundang-undangan Indonesia  adalah  cita hukum Indonesia, asas 

supremasi hukum, dan asas pemerintahan konstitusional..
49

 Pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kejelasan tujuan, artinya 

tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas, 

memenuhi keinginan masyarakat banyak untuk memberikan kepastian yang 

berkeadilan sehingga dapat mendistribusikan keadilan bagi seluruh masyarakat 

Indonesia.
50

 Selanjutnya, konsep organisasi atau aktor yang membentuk undang-

undang dan peraturan  harus dapat dipercaya, diakui secara demokratis oleh 

publik. Perumusan peraturan perundang-undangan perlu menyelaraskan jenis, 

hierarki, isi dan  asas  dengan dasar pembentukan peraturan perundang-

undangan.
51

 

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menerangkan 

bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
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 Maria Farida Indrati Soeprapto, “Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan”, 

Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 228. Diakses pada 17-03-2022 
50

 ibid hlm. 228. 
51

 Ferry Irawan Febriansyah “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 

Perspektif” Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September diakses pada 17-03-2022 
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E. Konsep Konflik Norma 

Tatanan hukum positif seringkali menghadapi persoalan normatif yang saling 

bertentangan. Artinya ada dua atau lebih norma hukum positif yang saling 

bertentangan untuk subjek yang sama. Dalam situasi ini, kepatuhan terhadap satu 

norma mengarah pada pelanggaran  norma lain, sehingga perlu untuk 

menyimpang atau mencabut keabsahan norma lain untuk dapat menerapkannya..
52

 

 

Konflik norma kerap terjadi dalam sistem hukum positif karena badan hukum itu 

kompleks dan dinamis. Hal ini diperumit karena badan hukum itu memuat 

batasan-batasan yang sangat luas dalam segala aspek kehidupan bernegara. 

Bersifat dinamis karena badan hukum harus selalu mampu beradaptasi dengan 

perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.
53

 Konflik norma dapat terjadi 

antara peraturan yang berbeda tingkatan antara yang tinggi dengan peraturan yang 

lebih (vertikal), antara peraturan yang setara statusnya (horizontal), atau bahkan 

antar norma dalam satu kerangka peraturan itu sendiri (internal).
54

 

 

Adanya demikian banyak produk hukum tertulis menimbulkan pertanyaan 

bagaimanakah hubungan antara ketentuan hukum tertulis yang satu dan yang 

lainnya, suatu hal yang penting diketahui jawabannya karena menyangkut 

                                                           
52

 Nur Faqih Irfani Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, 

Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. Perancang Peraturan 
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 Ibid. hlm. 306 
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 Jimly Ashhidiqie, “Perihal Undang-Undang Di Indonesia, Jakarta”: Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 113-116. 
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kekuatan mengikat hukum tertulis sebagai suatu ketentuan hukum yang valid.
55

 

Satu-kesatuan norma ini ditunjukkan dengan fakta bahwa pembentukan norma 

yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, dan 

pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, dan regresi ini 

(serangkaian proses pembentukan hukum) adalah norma terbaik.
56

 

 

Pencarian alasan keabsahan norma tidak bisa berlangsung tanpa henti seperti 

halnya pencarian sebab dari suatu akibat. Pencarian itu mesti berpedoman dengan 

norma-norma yang seharusnya menjadi yang terakhir dan terbaik dengan alasan 

mengapa keabsahannya tidak bisa lagi dipertanyakan.
57

 Dengan kata lain, 

pencarian alasan validitas suatu norma bukanlah suatu regressus ad infinitum 

(proses tanpa akhir). Norma yang keberlakuannya tidak didapatkan dari norma 

lain atau norma yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar (grundnorm).
58

 

Norma ini bersifat pre-supposed, tidak dapat ditelusuri alasan lebih lanjut 

keabsahannya sehingga perlu diterima sebagai sesuatu hal yang tidak dapat 

diganggu gugat, sebagai suatu hipotesa, sesuatu yang fiktif, atau suatu aksioma 

(terbukti dengan sendirinya). Ha ini diperlukan agar tidak menggoyahkan lapisan 

bangunan tata hukum yang akhirnya menggantungkan atau mendasarkan pada 

norma dasar tersebut.
59
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 Mochtar Kusumaatmadja. 2009. “Pengantar Ilmu Hukum Buku 1”. Bandung: PT. Alumni, hlm. 
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Konflik norma terjadi ketika dua norma saling bertentangan dalam suatu objek 

peraturan. Oleh karena itu, hanya satu kriteria yang dapat diterapkan pada objek 

peraturan, norma lainnya dikecualikan. Sehubungan dengan itu dikenal pula 

istilah regulasi duplikasi. Artinya, syaratnya pengaturan itu diatur oleh dua 

ordonansi yang berbeda. Kondisi tumpang tindih ini pada dasarnya baik untuk 

diterapkan jika pengaturannya tidak saling bertentangan. Namun, duplikasi harus 

dihindari sebisa mungkin.
60

 Terlepas dari kenyataan bahwa penerapan ini 

berlebihan karena tidak mengubah perilaku penerapan sebelumnya, merelokasi 

sesuatu yang tidak diatur dengan sangat hati-hati dan hati-hati dapat menyebabkan 

interpretasi yang berbeda dalam penerapannya. 

 

Dilihat dari hubungan atau interaksinya, Hans Kelsen membedakan konflik norma 

menjadi konflik norma bilateral dan unilateral. Bilateral jika konflik norma terjadi 

dalam hubungan yang timbal balik dimana menggunakan salah satu satu norma 

mengakibatkan pelanggaran pada norma lainnya, pun sebaliknya. Sedangkan 

unilateral jika konflik norma hanya terjadi dalam hubungan yang satu arah dimana 

menggunakan salah satu norma menyebabkan pelanggaran pada norma lainnya, 

namun tidak sebaliknya. Kemudian dilihat dari sisi substansinya, Kelsen 

membedakan konflik norma menjadi konflik norma total dan parsial.
61

 Total jika 

isi pengaturan antara norma satu dan lainnya bertentangan atau berbeda 

                                                           
60

 I.C. van der Vlies. Handboek Wetgeving. Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: 

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI. 2005, hlm. 
225. 

61
 Hans kelsen dalam Nurfaqih Irfan, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: 

Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum 
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 
Kementerian Hukum dan HAM) 2020, hlm 310 



29 
 

 
 

seluruhnya (totally different). Parsial jika isi pengaturan antara norma satu dan 

lainnya hanya bertentangan atau berbeda sebagian (partially different). 

 

Penulis sependapat dengan Hans Kelsen bahwa konflik norma dibagi menjadi dua 

yaitu Bilateral jika konflik norma terjadi dalam hubungan yang timbal balik 

dimana menggunakan salah satu satu norma mengakibatkan pelanggaran pada 

norma lainnya, pun sebaliknya. Sedangkan unilateral jika konflik norma hanya 

terjadi dalam hubungan yang satu arah dimana menggunakan salah satu norma 

menyebabkan pelanggaran pada norma lainnya, namun tidak sebaliknya.  

Indonesia merupakan Negara dengan struktur kelembagaan pemerintahan yang 

cukup gemuk dan dihadapkan pula dengan persoalan persinggungan dan tumpang 

tindih kewenangan antar lembaga. Hal ini berdampak pada besarnya potensi 

disharmoni dan tumpang tindih peraturan yang dibentuk. 

 

F. Konsep Penerapan Hukum 

Dinyatakan bahwa hukum harus mengatur sesuai dengan kebutuhan hukum 

masyarakat. Dengan kata lain, hukum tersebut mengikuti kehendak dari 

masyarakat.
62

 Disisi lain hukum yang memiliki kapasitas baik adalah hukum yang 

tepat dengan kondisi yang dibutuhkan. Maksudnya hukum digunakan 

sebagaimana dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi 

sosiologis masyarakat.  
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Sedangkan pengertian hukum berhubungan dengan manusia. Selanjutnya, hukum 

dibagi menjadi empat kelompok makna hukum; Pertama, hukum yang dibuat oleh 

lembaga negara dapat disebut sebagai hukum negara. Contoh hukum dan kasus 

hukum; kedua, hukum terbentuk oleh dinamika kehidupan masyarakat atau  

berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat; 

Ketiga, hukum dirumuskan atau dipahami sebagai bagian dari proses 

perkembangan pemikiran dalam dunia ilmu hukum yang biasa dikenal dengan 

doktrin. Misalnya, teori fiqh dari mazhab Syafi'i diterapkan sebagai hukum bagi 

umat Islam di Indonesia. Terakhir, hukum  berkembang dalam praktik dunia usaha 

dan dalam kaitannya dengan peran para profesional di bidang hukum, maka dapat 

disebut dengan praktik hukum.
63

 

 

Penegakan hukum berarti  pelaksanaan hukum yang untuknya hukum itu dibuat 

untuk dilaksanakan. Suatu hukum tidak dapat lagi disebut hukum jika tidak 

pernah diterapkan. Penegakan hukum selalu memperhatikan orang dan 

perilakunya. Badan keamanan publik bertanggung jawab untuk menangani 

pelanggaran hukum, dan kantor kejaksaan siap untuk mempersiapkan 

pemeriksaan kasus di  pengadilan. Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan 

penerapan hukum dalam masyarakat adalah:
64

 

a. Mengkondisikan masyarakat dalam pengaturan pergaulan hidup.  

b. Menyelesaikan permasalahan.  
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c. Memelihara serta mempertahankan aturan dan peraturan yang diperlukan 

untuk menegakkan demi melindungi hak-hak masyarakat.  

d. Kekerasan.  

e. Merubah peraturan dalam perundang-undangan agar sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.  

f. Memenuhi syarat keadilan dan kepastian hukum dengan menjalankan fungsi 

di atas. 

 

Soerjono Soekanto, menyatakan beberapa fungsi dan penerapan hukum di 

masyarakat adalah: 
65

 

1. Alat ketertiban dan ketentraman umum,  

2. Sarana untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.  

3. Sarana untuk merangsang perkembangans. 

 

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya membantu masyarakat dan bukan 

sebaliknya. Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuan melayani kesejahteraan 

manusia. Ini adalah hukum progresif yang secara ideologis bersahabat dengan 

hukum  dan hukum internasional. Hukum progresif ini disediakan untuk 

mengatasi krisis  era global saat ini. Komitmen para pihak hukum mendapat 

tempat  utama untuk  pemulihan. Pejabat hukum harus memiliki empati dan belas 

kasihan atas penderitaan yang dialami rakyat dan negara. Kepentingan rakyat 

(kekayaan dan kebahagiaan) harus menjadi acuan dan tujuan akhir penegakan 

hukum. 
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Dalam analisis normatif, hukum merupakan sarana pelaksana untuk menegakan 

keadilan yang berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur 

perilaku manusia. Berbicara tentang hukum apa yang dijelaskan Satjipto Rahardjo 

adalah berbicara tentang hubungan antar masyarakat.
66

 Berbicara tentang 

hubungan masyarakat berarti berbicara tentang keadilan. Oleh karena itu, 

perdebatan tentang hukum, baik yang jelas maupun yang ambigu, selalu tentang 

keadilan. Kita tidak bisa hanya berbicara tentang bentuk itu sebagai bentuk 

hukum. Kita juga harus melihatnya sebagai ekspresi ideal keadilan bagi 

masyarakat.  

 

G. Konsep Asas Hukum 

Paul Scholten, mengemukakan bahwa asas-asas hukum itu merupakan “tendensi-

tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Asas-asas 

hukum adalah gagasan-gagasan dasar  di dalam dan di luar sistem hukum, yang 

dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum dan putusan-putusan peradilan, 

yang  dengannya peraturan-peraturan dan putusan-putusan itu dapat dilihat 

sebagai penjabarannya.
67

 

 

Karl Larenz mengemukakan dalam bukunya “Methodenlehre der 

Rechtswissenschaft”, memiliki pendapat yang sama dengan pendapat Paul 

Scholten, menyatakan bahwa asas-asas hukum adalah “ukuran-ukuran hukumuah-
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ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum”.
68

 Mudah dipahami 

bahwa asas-asas hukum nilai-nilai etika dan moral dalam suatu aturan atau 

norma/hukum diperlukan baik dalam pembentukan undang-undang maupun 

putusan hakim sebagai pembentukan yang tidak sah. 

 

P. Bellefroid menyatakan bahwa dalam bukunya “Beschouwingen over 

Rechtsbeginselen”, mengemukakan “asas-asas hukum umum adalah kaidah dasar 

yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dipersoalkan 

dari aturan-aturan yang lebih umum”.
69

 Asas hukum adalah nilai-nilai yang 

dibangun ke dalam hukum positif. 

 

Mahadi (Profesor Ilmu Hukum USU) menyatakan bahwa sumber asas hukum 

Indonesia adalah Pancasila, dikemukakan: “Apabila dalam bidang hukum kita 

telah sepakat, bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum negara, maka 

sudah wajarlah, kalau kita membicarakan asas, berpendapat bahwa sumber dari 

segala asas hukum adalah Pancasila juga. Pancasila dipegang teguh sebagai 

kaidah dasar, sebagai suatu beginsel rechtsideologie atau asas ideologi hukum 

Indonesia”.
70

 Dilihat dari Pancasila sebagai sumber asas hukum Indonesia,  asas 

hukum  sistem hukum hierarkis lebih tinggi daripada norma/aturan hukum. Agar 

Pancasila dapat mewarnai perilaku hukum manusia dalam kehidupan sehari-hari, 

maka perlu dijelaskan secara bertahap dari prinsip-prinsip ke norma/aturan hukum 

positif dan perilaku hukum manusia/subyek hukum. 
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Pondasi atau dasar dari suatu tatanan hukum positif, seperangkat prinsip yang 

mendasari suatu disiplin hukum tertentu. Ujian penting dari suatu tatanan hukum 

positif dalam hal putusan-putusan peradilan adalah rule of law, yaitu rule of 

law/pilihan fakta yang dirumuskan dalam bahasa hukum, dan asas-asas hukum 

oleh hakim. interpretasi dari. 

 

Selain menurut beberapa ahli diatas penulis berpendapat bahwa asal hukum 

merupakan pikiran dasar yang berakar dari hati nurani manusia yang menjadi 

dasar dalam penerapan hukum. Asas hukum digunakan untuk mengetahui 

keberlakuan hukum bagi masyarakat sesuai kebutuhannya. Prinsip-prinsip 

tersebut melandasi tatanan kehidupan negara-bangsa, baik kehidupan nasional 

(kehidupan politik) maupun kehidupan bermasyarakat.
71

. 

 

H.Konsep Perluasan Norma 

Peraturan perundang-undangan yang baik melalui pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, 

dan standar, maka diperlukan pula ketentuan yang pasti, baku, dan standar tentang 

jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Menurut A. Hamid S. 

Attamimi pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan adalah 

pembentukan norma hukum yang berlaku keluar dan mengikat secara umum yang 

dituangkan dalam jenis-jenis peraturan perundang-undangan sesuai hirarkinya.
72
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Untuk dapat menuangkan norma hukum tersebut dalam berbagai jenis peraturan 

perundang-undangan, penting memperhatikan materi muatannya. Pentingnya 

pemahaman dan ketentuan tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan 

perundang-undangan ditunjukkan pula dengan adanya salah satu asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni asas “kesesuaian 

antara jenis, hierarki, dan materi muatan”.
73

 Hal yang dimaksud dengan “asas 

kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan 

materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

undangan. Secara umum, peraturan perundang-undangan fungsinya adalah 

mengatur suatu materi tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam 

masyarakat. Selain fungsi umum tersebut, setiap peraturan perundang-undangan 

juga memiliki fungsi khusus sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan 

tersebut. 

 

Bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan sangat penting dalam 

perancangan atau penyusunan peraturan perundang-undangan, karena:  

Pertama: Setiap pembentukkan peraturan perundang-undangan harus mempunyai 

landasan atau dasar yuridis yang jelas, dan apabila tidak terdapat 

landasan tersebut maka batal demi hukum atau dapat dibatalkan.  

                                                                                                                                                               
berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV,untuk memperoleh gelar Doktor dalam 
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Kedua: Hanya peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih 

tinggi dari pada peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk 

dapat dijadikan landasan atau dasar yuridis.  

Ketiga: Pembentukkan peraturan perundang-undangan berlaku prinsip bahwa 

peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi 

dapat menghapuskan peraturan perundang-undangan sederajat atau 

yang lebih rendah. Prinsip ini mengandung
74

:  

1) Pencabutan peraturan perundang-undangan yang ada hanya 

mungkin dilakukan oleh peraturan perundang-undangan sederajat 

atau yang lebih tinggi.  

2) Peraturan perundang-undangan yang sederajat bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan sederajat lainnya, maka berlaku 

peraturan perundang-undangan yang dianggap terbaru dan yang 

lama telah dikesampingkan (lex posterior derogat priori). 

3) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

rendah, maka berlaku peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi tingkatannya.  

4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang 

umum yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku 

peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang khusus 

tersebut (lex specialis derogat lex generalis).  
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Keempat: Pengetahuan mengenai seluk beluk peraturan perundang-undangan 

untuk menciptakan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang 

tertib sebagai salah satu unsur perundang-undangan yang baik. 

 

Selain memperhatikan bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan, hal yang 

harus diperhatikan adalah materi muatan. Berikut beberapa materi muatan dalam 

susunan hierarki peraturan perundang-undangan : 

 

1. Materi Muatan Undang-Undang Dasar  

Undang-Undang Dasar adalah merupakan hukum dasar negara. Atau the basic of 

the national legal order/ Sebagai the basic of the national legal order maka UUD 

atau konstitusi akan menjadi sumber bagi pembentukan peraturan perundang-

undangan yang ada dibawahnya. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 

merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian bagian 

yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Secara garis besar materi yang 

termuat dalam Batang Tubuh UUD Tahun 1945 adalah sebagai berikut: 
75

 

1. Bentuk dan Kedaulatan  

2. MPR (Pasal 2-3)  

3. Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4- Pasal 16)  

4. Kementrian Negara (Pasal 17)  

5. Pemerintahan Daerah (Pasal 18)  

6. DPR (Pasal 19 – 22B)  

7. DPD (Pasal 22C)  
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8. Pemilihan Umum (Pasal 22 E)  

9. Hal Keuangan (Pasal 23 – 23 D)  

10. BPK (Pasal 23E  

11. Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 – 25)  

12. Wilayah Negara (Pasal 25A)  

13. Warga Negara dan Penduduk (Pasal 26 – 28)  

14. HAM (Pasal 28A -28J)  

15. Agama (Pasal 29)  

16. Pertahanan dan Keamanan Negara (Pasal 30)  

17. Pendidikan dan Kebudayaan ( Pasal 31-32)  

18. Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33- 34)  

19. Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Pasal 35 -36); 

20.  Perubahan UUD.  

Selain hal tersebut UUD Tahun 1945 juga memuat 3 pasal tentang Aturan 

Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. 

 

2. Materi Muatan TAP MPR  

Ketetapan MPR yang masih diakui adalah materi ketetapan MPRS dan Ketetapan 

MPR yang masih berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 

I/MPR/2003. Berikut ini Ketetapan-Ketetapan MPR yang masih tetap berlaku dan 

tidak dapat dicabut atau diganti dengan undang-undang adalah:
76

  

                                                           
76

  Martha Riananda Dinamika Kedudukan Tap Mpr Di Dalamhierarki Peraturan Perundang-

Undangan Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2Fakultas Hukum,Universitas Lampung 
2014 hlm.298 



39 
 

 
 

1. Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis 

Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah 

Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan 

Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau 

Ajaran Komunis/Marxisme, Leninisme; dan  

2. Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka 

Demokrasi Ekonomi;  

Berdasarkan Uraian di atas, makna Ketetapan MPR adalah ketetapan yang 

dikeluarkan MPR sebagai konsekuensi dari tugas, kedudukan dan kewenangan 

MPR sesuai UUD 1945. Adapun Kedudukan Ketetapan MPR dalam sistem 

hukum nasional adalah sebagai salah satu sumber hukum nasional. 

 

3. Materi Muatan Undang-Undang  

Dalam Pasal 10 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 menyebutkan:  

(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:  

a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;  

c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;  

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau  

e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.  

(2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.  
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Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi pengaturan lebih 

lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, terdapat dalam sejumlah pasal UUD 1945 dengan penanda “dengan 

undang-undang” atau “dalam undang-undang”. 

 

4. Materi muatan Perpu  

Dalam Pasal 11 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa materi 

muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi 

muatan undang-undang. Dengan demikian apa yang menjadi materi muatan perpu 

adalah sama dengan materi muatan undang-undang sebagaimana telah disebutkan 

diatas. 

 

5. Materi Muatan Peraturan Pemerintah  

Dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan: presiden menetapkan 

peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa PP hanya dapat ditetapkan oleh presiden 

jika ada undang-undang induknya. Kewenangan presiden untuk menetapkan PP 

adalah merupakan salah satu wujud dari fungsi presiden sebagai kepala 

pemerintahan, yakni kepala kekuasaan eksekutif dalam negara, sehingga dalam 

rangka menjalankan undang-undang, Presiden mempunyai kekuasaan untuk 

menetapkan PP. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 

No,12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa materi muatan peraturan pemerintah 

berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan 

demikian maka PP berisi pengaturan lebih lanjut dari undang-undang. 
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6. Materi Muatan Peraturan Presiden  

Dalam Pasal 13 UU No.12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa materi muatan 

Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi 

untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Merujuk Pasal 13 UU 12/2011, ada 

tiga karakteristik perpres; pertama materi yang diperintahkan UU (delegasi); 

kedua, untuk melaksanakan lebih lanjut PP (delegasi), dan ketiga melaksanakan 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (atribusi). Sehubungan dengan yang 

terakhir, Jimly mengatakan penyelenggaran pemerintahan itu maksudnya karena 

ada kebutuhan hukum untuk mengatasi kekosongan hukum yang bersifat 

administratif, menyangkut urusan internal pemerintahan, serta penting untuk 

menjalankan UU sebaik-baiknya.
77

 

 

7. Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten  

Dalam Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi 

muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota 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. Sedangkan dalam Pasal 

236 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 

disebutkan bahwa: Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan Tugas 

Pembantuan, daerah membentuk perda. Selanjutnya dalam Pasal 236 ayat (3) 
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ditentukan bahwa: Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi 

muatan:  

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan  

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi.  

Berdasarkan penjabaran materi muatan diatas maka perluasan norma merupakan 

aspek pengaturan lebih lanjut sebagai pelaksana suatu peraturan. Perluasan norma 

adalah norma dari suatu aturan yang diperluas tanpa menghilangkan norma pokok 

atau norma dasarnya. Selain itu perluasan norma sebagai sarana untuk merigitkan 

peraturan guna pelaksanaan dari perundang undangan di atasnya. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, penelitian yang 

berfokus pada penerapan suatu aturan atau norma dalam hukum positif. 

Pendekatan yang menggunakan konsep legislatif normatif empiris, atau positivis. 

Konsep-konsep yang dianggap oleh hukum sama dengan norma-norma yang 

dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pandangan 

ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang berdiri sendiri, 

tertutup, dan terpisah dari kehidupan  nyata masyarakat.
78

 

 

Selain pendekatan normatif empiris, penulis juga menggunakan pendekatan 

hukum dan pendekatan kasus. Pendekatan hukum digunakan untuk menentukan 

sistem hukum secara keseluruhan. Pendekatan kasus bertujuan untuk 

mempertimbangkan penerapan norma atau aturan hukum dalam praktik hukum.
79

 

 

Pendekatan masalah yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan untuk 

memperoleh jawaban atas  masalah yang diteliti adalah pendekatan hukum 

normatif yang dilakukan melalui penyelidikan terhadap aturan atau norma yang 

                                                           
78

 I Gede AB Wiranata, Metodologi Penelitian Hukum Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, 

Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Bidang Hukum, Zam-Zam Tower Publishing, Bandar 
Lampung, 2018, hlm. 62. 
79

 Ibid, hlm. 63-64 



44 
 

 
 

terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan empiris 

dilakukan dengan  mengumpulkan data primer yang  diperoleh  langsung dari 

subjek survei melalui observasi dan wawancara dengan responden atau 

narasumber mengenai subjek survei. 
80

 

 

Penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 26 ayat (2) huruf  b 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Sukadana Selatan 

dan Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data hasil lapangan dengan melakukan 

wawancara dengan pihak terkait dalam kasus di Desa Sukadana Selatan dan Desa 

Bumi Nabung, serta melakukan wawancara dengan pemerintah Kecamatan 

Sukadana yang pada saat itu menjabat dan melakukan pengolahan data 

kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data 

primer dan data sekunder. 

 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil investigasi penelitian di 

lapangan.
81

 Data primer ini diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan 

kepada: Kepala desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana Kabupaten 

Lampung Timur, Kepala desa Bumi Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten 
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Lampung Timur. Wawancara digunakan untuk mencari masukan, saran dan 

tanggapan, mengenai penerapan Pasal 26 Ayat (2) Huruf  b Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, data sekunder 

diperoleh dengan cara meneliti dan mengkaji literatur dan peraturan perundang-

undangan. Data sekunder ini membuat dokumen hukum sekunder.
82

 Bahan hukum 

sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan 

hukum primer berupa, buku ilmu hukum, jurnal penelitian hukum, laporan 

penelitian hukum, dan media cetak atau elektronik.
83

 

 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka, yang terdiri dari:  

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa 

peraturan perundang-undangan, peraturan dasar, norma atau kaidah dasar 

bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Penelitian ini menggunakan bahan 

hukum primer yang diantaranya adalah : 

a) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen. 

b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa 
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d) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat desa 

e) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perangkat desa.  

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber atau data yang menjelaskan mengenai 

bahan hukum primer seperti literatur berupa buku-buku hukum, jurnal 

penelitian hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Dari data yang diperoleh penulis sajikan daftar referensi dalam daftar pustaka. 

3) Bahan hukum tersier seperti kamus terjemahan Inggri-Indonesia, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan pengertian mengenai bahan hukum 

primer dan sekunder. 

 

C. Metode Pengumpulan Data  

1. Studi Pustaka  

Studi literatur dilakukan dengan  mempelajari, mengkaji, mencatat, dan mengutip 

berbagai literatur, dokumen, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-

undangan sehubungan dengan pembahasan dan ruang lingkup penelitian. 

 

2. Studi Lapangan  

Survei lapangan dilakukan melalui wawancara  yang telah direncanakan 

sebelumnya dengan responden. Metode yang digunakan adalah dengan 

mengamati secara langsung di lapangan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
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yang ditempatkan secara teratur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam 

skripsi. 

 

D.  Metode Pengolahan Data 

Metode analisis data ini merupakan metode dengan menggunakan wawancara dan 

observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. 

Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Selanjutnya 

dari keseluruhan data tersebut dilakukan proses pengklasifikasian berdasarkan 

kebutuhan dengan proses pencodingan. Tahap terakhir pada metode ini adalah 

interpretasi data. Proses interpretasi data sebenarnya dilakukan secara bersamaan 

selama coding. Upaya interpretasi dilakukan bersamaan dalam mengklasifikasikan 

data. Langkah interpretasi untuk menganalisa data untuk menghasilkan informasi 

yang dibutuhkan. Metode ini memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya 

lebih subjektif.  Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data 

secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur.  
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V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa terhadap pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 

terjadi perluasan norma yang kemudian menimbulkan permasalahan pada 

prakteknya.  

2. Pembatasan kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan 

memberhentikan perangkat desa akan menyebabkan ketidaksinergisan dan 

ketidakharmonisan dengan perangkat desa yang ada tentunya akan 

menimbulkan permasalahan baru yang mana kepala desa tidak selaras dengan 

perangkat desanya. 

3. Mengatasi perluasan norma terkait pengaturan pengangkatan dan 

pemberhentian perangkat desa, kepala desa dapat menggunakan fiktif positif. 

 

B. Saran 

1. Penulis menyarankan kepada kepala desa yang mengalami permasalahan 

terkait permohonan rekomendasi pengangkatan maupun pemberhentian 

perangkat desa agar tetap melakukan permohonan, namun apabila 

permohonan tidak di jawab selama lebih dari lima hari maka permohonan 

yang di ajukan di anggap dikanulkan dan dapat lengsung untuk mengangkat 

dan memberhentikan perangkat desa. 

2. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi di desa Sukadana Selatan dan 

Desa Bumi Nabung untuk diselesaikan dengan bermusyawarah untuk 
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mengedepankan kepentingan masyarakat agar tidak terjadi kemandekan roda 

pemerintahan. 

3. Penulis memiliki saran jika ada perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014, maka yang menjadi point penting adalah pengaturan terkait surat 

rekomendasi dalam hal pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. 
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