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KATA PENGANTAR
Pertama-pertama kami mengucapkan rasa syukur kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya yang memberikan
kekuatan kepada kami untuk terus berkarya demi
tercapainya keadilan bagi masyarakat.
Kedua, kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
terbitnya handbook (buku saku) perancangan peraturan
desa dengan pendekatan strategis. Handbook ini adalah alat
bantu untuk para paralegal yang telah mengikuti pelatihan
perancangan peraturan desa.
Buku yang ada ditangan anda sekarang tujuannya untuk
memudahkan anda pada saat melakukan perancangan
peraturan desa karena memberikan tips-tips bagaimana
peraturan desa disiapkan naskahnya dan diberikan kepada
Kepala Desa dan Badan Permusyawatan Desa untuk
dibahas.
Kami berharap agar handbook ini memberikan manfaat
kepada kita semua dan terutama masyarakat gambut yang
saat ini sedang didorong untuk memiliki peraturan
perundangan yang melindungi hak-hak warga desa dalam
pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut.

Asep Yunan Firdaus,
Direktur Epistema
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SAMBUTAN
INTERNATIONAL DEVELOPMENT OF
LAW ORGANIZATION (IDLO)

Indonesia – Netherland Rule of Law Fund (RoLF) merupakan
program kerjasama antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah
Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan
kerjasama dengan sektor hukum dan keadilan di Indonesia dan
juga mempromosikan tata hukum di tingkat regional. Program
dengan jangka waktu 2015-2019 ini dikelola oleh International
Development Law Organization (IDLO).
IDLO bekerjasama dengan Epistema Institute melaksanakan
Sub Proyek ”Memperkuat Pemberdayaan Hukum Desa Lahan
Gambut Di Indonesia Untuk Meningkatkan Akses Terhadap
Keadilan”. Dalam sub proyek ini, masyarakat dilatih untuk
menjadi paralegal dan mediator/negosiator desa untuk
memberikan pendampingan hukum, menyusun peraturan desa
dan peraturan bupati mengenai pengelolaan kawasan gambut.
Melalui kerjasama dengan Epistema, kami berharap Buku
Panduan ini dapat dipergunakan untuk memandu langkahlangkah negosiator dan mediator desa dalam membantu
masyarakat untuk menyelesaikan konlik di desa dengan baik.
Penyelesaian konflik yang baik diharapkan dapat memberikan
akses keadilan kepada semua pihak , terutama bagi masyarakat
miskin dan rentan.
Nisa Istiani
Program Manager RoLF - IDLO
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BAGIAN KESATU
PERANCANGAN PERATURAN DESA
DENGAN PENDEKATAN STRATEGIS

A.

APA ITU PERATURAN DESA
Peraturan Desa adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas
dan
disepakati
bersama
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).
Jenis peraturan yang ada di desa sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
adalah:

Peraturan Desa
Peraturan Bersama Kepala
Desa
Peraturan Kepala Desa

Keputusan Kepala Desa
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UU 6 Tahun 2014 tentang Desa
PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa
Permendagri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa
Perda (Jika ada!!) yang mengatur lebih lanjut
tentang penyusunan Perdes
UU 12 Tahun 2011 (pengganti UU 10 Tahun 2004)
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan



Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.



Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan
yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan
bersifat mengatur



Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.



Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang
bersifat konkrit, individual, dan final.
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Berdasarkan UU 12 Tahun 2011 (Pasal 7)
 UUD 1945;
 Ketetapan MPR
 UU/PERPPU
 Peraturan Pemerintah;
 Peraturan Presiden;
 Perda Provinsi; dan
 Perda Kabupaten/Kota.





Perencanaan
Evaluasi
dan
Klarifikasi



Penyusunan


Penyebarluasan



Pembahasan



Pengundangan

Penetapan
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B.

PENDEKATAN STRATEGIS DALAM
PERANCANGAN PERATURAN DESA

Visi

Idealis

Strategis

Taktis

Pragmatis

Bukti

Change, Robert B. Seidman, Ann B. Seidman, dan Nalin
Abeysekere memaparkan tiga metode perancangan
peraturan yang dikembangkan di berbagai belahan dunia ini.
1.

Metode Ideologis

Metode pertama adalah metode idealis. Dalam metode itu,
peraturan dibuat dengan mengikuti visi dari penguasa.
Penguasa (pemerintah) terlebih dahulu menentukan tujuan
yang ingin dicapai, kemudian dicari caranya melalui
peraturan perundang-undangan.
2.

Metode Taktis

Metode kedua disebut dengan metode taktis, yang berarti
setahap demi setahap atau perlahan. Perubahan yang cepat
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dan besar hanya akan menambah biaya sosial dan ekonomi
yang luar biasa.
3. Metode Pragmatis
Peraturan dibuat karena ada suatu institusi atau perilaku
berulang yang dianggap bermasalah. Peraturan dapat
menjadi lebih efektif jika hanya ditempatkan sebagai
alat yang mengatur dan menertibkan masyarakat serta
menempatkan pemecahan masalah sosial sebagai
tujuan. Dalam hal itu, metode perancangan peraturan
yang dibutuhkan adalah Metode Pemecahan Masalah.
Karena hukum dianggap dapat mengubah perilaku,
harus ditelaah lebih jauh penyebab perilaku yang
dianggap bermasalah. Perancang harus memikirkan
jalan keluar untuk menghilangkan perilaku bermasalah
agar masalah itu dapat dipecahkan.

Pendekatan yang akan dijelaskan disini dan digunakan di
dalam pelatihan perancangan peraturan adalah apa
yang kita sebut sebagai metode atau pendekatan
strategis

4. Pendekatan Strategis
Pendekatan strategis akan menggunakan cara yang
memberi peluang kepada visi perubahan jangka panjang
dengan tetap berpegang teguh pada penggalian akar
masalah yang berbasis bukti-bukti lapangan yang kuat.
Gabungan kedua pemahaman ini diharapkan bisa
menjadikan proses perancangan peraturan menjadi
saran utama untuk menajamkan sasaran dan memberi
arahan para perubahan sosial yang diharapkan.
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C.

LANGKAH-LANGKAH DALAM PERANCANGAN
PERATURAN DESA DENGAN PENDEKATAN STRATEGIS

Ada dua kelompok langkah utama yang akan dijabarkan
dalam 6 langkah turunannya. Kelompok langkah utama
pertama adalah Merancang Isu Strategis yang terdiri dari 4
langkah: (1) Menentukan akar masalah, (2) Memetakan aset
atau modal yang ada, (3) Menentukan target dan tujuan
perubahan, dan (4) Menetapkan isu strategis. Kelompok
langkah utama kedua adalah Merancang Solusi Strategis
yang terdiri dari 2 langkah: (1) Merancang desain peraturan
dan (2) Menyusun rumusan aturan dan sistematikanya.
Berikut adalah gambar proses perancangan peraturan
dengan pendekatan strategis:
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LANGKAH-LANGKAH MERANCANG PERATURAN DESA: KONSEP PERATURAN

Isu Strategis

Monitoring
dan Evaluasi

Tujuan/
Target

Indikator
Sukses

Fasilitas
dan
Pendanaan

Isu
Strategis
Isu/Masalah

Lembaga
Penyelesaian
Sengketa

1.…
2.…
3.…
4.…
5.…

Lembaga
Pelaksana
Aktor dan
Perilaku
Baru
sanksi/insen
tif

Aset/Modal
Biaya

Merumuskan Isu Strategis

Dampak

Merancang Solusi Strategis

Langkah 1. Merumuskan Isu Stategis:

Langkah 2 Merancang Solssi Strategis

Menentukan masalah

-

Merumuskan Dampak

Menggali aset

-

Menentukan Indikator Sukses

Menentukan Tujuan

-

6 Elemen Peraturan

-

Menentukan Biaya

Sedangkan tahapan perancangan peraturan
digambarkan sebagaimana gambar dibawah ini.
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dapat

Langkah Memahami Masalah, ada dua tahap analisis yang
dilakukan. Pertama, memetakan fenomena sosial yang
menjadi
perhatian perancang peraturan. Kedua,
menganalisis dan memahami sebab-sebab yang mendorong
terjadinya fenomena sosial itu. Hasil dari langkah ini adalah
pemahaman yang mendalam mengenai isu utama.
Langkah Memetakan Aset/Kekuatan, juga ada dua tahap
analisis yang bisa dilakukan, yakni mengidentifikasi hal-hal
positif dalam situasi sosial yang menjadi perhatian dalam
langkah pertama. Lalu, perancang menggali faktor-faktor
yang mempengaruhi munculnya hal-hal positif itu, termasuk
modal ekonomi, sosial, dan politik yang mewadahinya.
Langkah Menentukan Target/Tujuan, yang dilakukan oleh
perancang adalah mendiskusikan dan menggambarkan
situasi baru yang dicita-citakan. Kemudian, perancang
menyusun indikator yang menjadi penentu tercapainya citacita tersebut.
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Langkah Menetapkan Isu Strategis, yang dilakukan oleh
perancang adalah mendiskusikan seluruh hasil diskusi di tiga
langkah sebelumnya dan memilih isu strategis dan ruang
lingkup sasaran yang akan diatur dengan peraturan baru.
Langkah Merancang Desain Peraturan, di tahap ini
perancang menyusun daftar tindakan-tindakan baru untuk
mencapai tujuan peraturan berikut prasyarat-prasyarat yang
diperlukan untuk mendukung tindakan-tindakan baru
tersebut.
Langkah Menyusun Rumusan dan Sistematika, perancang
menyusun rincian norma-norma yang mengkerangkai
tindakan-tindakan baru. Kemudian, merancang sistematika
yang memudahkan penerapan peraturan itu di lapangan.
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BAGIAN KEDUA
MERANCANG ISU STRATEGIS

Langkah merancang isu strategis adalah tahapan kunci
dalam perancangan peraturan desa dengan pendekatan
strategis. Gambar tahapan merancang isu strategis dalam
dilihat pada gambar dibawah ini:

Menyusun Isu
Strategis

Sepakati tujuan jangka pendek
yang ingin diwujudkan

Tujuan

Tentukan gejala sosial
yang jadi perhatian
Petakan aktor dan perilaku
yang terkait

Petakan asset/modal
Ekonomi, Sosial-Budaya,
Politik, SDA, Pengetahuan
dll

Isu
Strategis

Masalah
Aset

Analisis faktor penyebab
dengan ROCCIPI

Akar
Masalah

20

A.

MEMETAKAN MASALAH DAN AKAR MASALAH

Langkah dalam memetakan masalah dan akar masalah dapat
dilihat dari gambar dibawah ini:

Memetakan Masalah
dan Akar Masalh

Tujuan

Tentukan gejala sosial
yang jadi perhatian
Petakan aktor dan perilaku
yang terkait

Isu
Strategis

Masalah
Aset
Akar
Masalah

Analisis faktor penyebab
dengan ROCCIPI

Ada tiga pertanyaan kunci yang harus anda jawab dalam
memetakan masalah dan akar masalah yaitu:
1.

Tentukan gejala (fenomena) sosial yang menjadi
perhatian

2. Petakan actor dan perilaku yang terkait
3. Analisis factor penyebab dengan metode ROCCIPI
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Untuk menentukan gejala (fenomena) sosial yang menjadi
perhatian, ada beberapa pertanyaan kunci yang dapat
membantu kita bisa mengindentifikasinya, yaitu:
1) Apakah situasi itu punya dampak yang bisa
dirasakan?
2) Apakah situasi itu terjadi berulang-ulang atau sekali
saja?
3) Apakah situasi itu dibentuk oleh perilaku majemuk
atau satu perilaku tunggal?

Bila jawaban ketiga pertanyaan tersebut menunjukkan
serangkaian perilaku berulang, barulah kita bisa
menamakannya sebagai gejala sosial.
Dalam setiap masalah dan akar masalah, dapat dipetakan
actor dan perilaku yang bermasalah. Perlu dipahami bahwa
penyebab perilaku bermasalah tidak pernah tunggal untuk
itu penyebab perilaku bermasalah perlu petakan dengan
teliti..

Yang perlu diingat dalam mencari
penyebab perilaku bermasalah
tersebut adalah “satu perilaku
bermasalah selalu ditimbulkan
oleh banyak penyebab”
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Untuk membantu menemukan berbagai penyebab dari
perilaku bermasalah tersebut, diperkenalkan alat analisis
yang disebut ROCCIPI. Alat itu disusun melalui proses
panjang oleh tiga orang pakar perancangan peraturan, yaitu
Robert B. Seidman, Ann Seidman, dan Nalin Abeysekere dari
Boston University.

1) Rule (Peraturan)
Setiap aktor pasti punya keinginan berperilaku sesuai
peraturan. Sebab, ketika tidak sesuai peraturan, perilakunya
bisa dinilai bermasalah. Oleh karena itu, dia bisa dikenakan
sanksi atau mendapat akibat hukum yang lain. Aktor juga
tidak cuma berhadapan dengan satu peraturan. Sering kali,
ia berhadapan dengan banyak aturan yang mungkin
23

tumpang tindih satu sama lain. Berbagai peraturan yang ada
juga mungkin tidak terlalu jelas.
Keinginan aktor (pengemban peran dan lembaga
pelaksana) untuk berperilaku sesuai peraturan tak
selamanya mulus. Ganjalannya bisa datang dari peraturan
itu sendiri. Peraturan yang seharusnya jadi acuan
berperilaku justru dapat menyebabkan munculnya perilaku
bermasalah.
Ada tiga kelemahan peraturan yang melahirkan
perilaku bermasalah. Apa sajakah?
•

•
•

Bahasa
yang
digunakan
peraturan
membingungkan atau rancu. Peraturan tidak
menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa
yang dilarang.
Beberapa peraturan bertentangan atau bertolak
belakang.
Peraturan mungkin memberikan wewenang
yang berlebihan kepada aktor pelaksana
peraturan dalam mengatasi perilaku bermasalah.

Perancang yang menggunakan kategori Rule
(Peraturan) harus mengumpulkan dan menganalisis semua
peraturan yang mengatur atau terkait dengan perilaku
bermasalah. Hal itu dilakukan untuk mengetahui
kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam peraturan
yang sudah ada.

2) Opportunity (Kesempatan/Peluang)
Suatu peraturan mungkin melarang perilaku tertentu
secara tegas. Namun, jika terbuka kesempatan untuk tidak
mematuhinya, aktor dapat melakukan perilaku bermasalah
dengan mudah. Artinya, ada kesempatan untuk melakukan
24

atau tidak melakukan perilaku bermasalah. Kesempatan itu
berasal dari kondisi eksternal, seperti politik, ekonomi,
sosial budaya, atau lingkungan alam dan geografis.
Jika menghadapi aktor yang perilakunya bermasalah,
kita perlu bertanya: “Apakah lingkungan memberikan
kesempatan baginya untuk menaati peratuan? Atau,
sebaliknya, peraturan malah memberinya kesempatan
untuk melakukan perilaku bermasalah?”
Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT), ada beberapa faktor yang dapat menjadi
kesempatan. Saksi dan korban takut melapor, sikap
masyarakat yang membiarkan perilaku KDRT, minimnya
jumlah perkara KDRT yang berhasil dihukum merupakan
contoh faktor-faktor yang dapat menjadi kesempatan bagi
aktor untuk meneruskan perilaku bermasalahnya.
Seorang perancang dituntut membuat rancangan
peraturan yang mampu mempersempit berbagai
kesempatan tersebut. Rancangan peraturannya harus
mampu menciptakan lingkungan yang mengarahkan aktor
untuk berperilaku sesuai aturan.

3) Capacity (Kemampuan)
Peraturan tidak dapat memerintahkan aktor untuk
melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Kemampuan itu
sering berkaitan erat dengan kekuasaan. Bedanya dengan
kategori Opportunity, kategori Capacity dipengaruhi kondisi
internal aktor. Sementara itu, Opportunity dipengaruhi oleh
kondisi eksternal aktor.
Jika menghadapi perilaku bermasalah, kita perlu
bertanya:
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•
•

“Kondisi-kondisi apa dalam diri aktor yang
membuatnya mampu berperilaku sesuai aturan?”
“Kondisi-kondisi apa dalam diri aktor yang
menyulitkan atau membuatnya tidak mampu
berperilaku sesuai aturan?”

Capacity aktor terdiri atas:
 Politik
Kemampuan politik biasanya berhubungan
dengan tingkat kepemilikan aktor terhadap
posisi-posisi
strategis
dalam
proses
penyelenggaraan negara, misalnya jabatanjabatan dalam pemerintahan.
 Ekonomi
Kemampuan ekonomi berkaitan dengan
kepemilikan modal, aset, jaringan perdagangan,
dan sebagainya.
 Sosial budaya
Kemampuan
sosial
budaya
biasanya
berhubungan dengan tingkat pendidikan dan
posisi-posisi khusus dalam lembaga sosial dan
keagamaan.

Semakin jauh jarak aktor dari kemampuankemampuan tersebut, biasanya semakin besar pula
dukungan fasilitas yang harus diberikan agar mereka
mampu berperilaku sesuai peraturan.

4) Communication (Komunikasi)
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Perilaku bermasalah mungkin juga disebabkan oleh
ketidaktahuan. Bisa jadi, aktor tidak tahu ada peraturan
yang melarang perilaku tertentu. Bisa juga, ia tidak tahu
peraturan yang mengatur perilaku seharusnya.
Jika menemukan suatu perilaku bermasalah, kita
perlu bertanya: “Apakah pihak-pihak yang berwenang telah
mengkomunikasikan secara efektif peraturan itu kepada
para pihak yang dituju?”.
Masalah komunikasi memang sering terjadi di
Indonesia. Hal itu disebabkan fakta bahwa pemerintah
sering kali abai menyampaikan suatu peraturan baru kepada
masyarakat. Bagi mereka yang tinggal di perkotaan atau
yang memiliki akses yang baik terhadap internet, hal itu
mungkin tidak terlalu bermasalah. Namun, bagaimana
dengan mereka yang tinggal di pedesaan? Oleh karena itu,
harus dipastikan bahwa semua warga negara Indonesia
mengetahui peraturan yang berdampak pada kehidupan
mereka.
Contohnya, seseorang yang berkunjung ke suatu
daerah harus mengetahui peraturan yang berlaku di daerah
itu. Misalnya, seorang perempuan pergi ke Aceh. Ia harus
tahu peraturan di Aceh yang mewajibkan perempuan
mengenakan pakaian tertutup. Begitu pula jika seseorang
berkunjung ke DKI Jakarta, ia harus mengetahui peraturan
yang melarang orang untuk merokok di tempat-tempat
umum.

5) Interest (Kepentingan)
Kategori Interest berguna untuk menjelaskan
pandangan aktor tentang akibat dan manfaat dari setiap
perilakunya. Akibat dan manfaat itu bukan saja bersifat
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material—seperti keuntungan ekonomi, tapi
nonmaterial—seperti penghargaan dan pengakuan.

juga

Interest dapat dibagi dalam tiga hal sebagai berikut.
 Kepentingan Ekonomi
Kasus pemberian izin usaha merupakan contoh yang
sangat cocok. Pemda memberikan izin usaha
perkebunan tanpa proses sesuai dengan peraturan. Izin
usaha yang menyalahi aturan tetap diberikan kepada
perusahaan. Perilaku bermasalah Pemda didorong oleh
kepentingan ekonomi untuk mendapatkan uang dari
pemegang izin usaha perkebunan.

 Kepentingan Politik
Ketidaktegasan pemda dalam menertibkan para
pembakar hutan dan lahan atau kelompok masyarakat
yang masuk ke dalam kawasan konservasi untuk
tujukan pembalakan liar mungkin karena kepentingan
politik pemda yang tidak ingin popularitasnya memudar
menjelang pencalonannya kembali dalam Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

 Kepentingan Sosial Budaya
Seorang tokoh masyarakat menjadi tersangka jual beli
lahan. Ia berusaha mempengaruhi proses penyidikan
perkaranya. Perilaku bermasalah itu dilakukan demi
kepentingan untuk menjaga status sosialnya agar tidak
tercoreng di mata masyarakat.
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6) Process (Proses)
Kategori Process dilakukan khusus untuk menemukan
penyebab perilaku bermasalah yang dilakukan oleh
organisasi. Hal itu tidak berlaku untuk perseorangan karena
setiap individu memiliki keputusan sendiri untuk mematuhi
suatu peraturan atau tidak. Sementara dalam suatu
organisasi—seperti perusahaan, partai politik, atau
organisasi desa, suatu perilaku didasarkan pada keputusan
yang ditetapkan dengan melibatkan lebih dari satu pihak
melalui proses tertentu.
Ada empat proses utama dalam kategori Process,
yaitu sebagai berikut.

 Proses Input
Untuk mengambil keputusan, siapa saja yang dimintai
masukan atau masukannya didengar? Dengan cara apa
masukan itu dikumpulkan?
 Proses Konversi
Siapa saja yang menyaring dan mempertimbangkan
masukan-masukan yang ada untuk dijadikan dasar
dalam pengambilan keputusan? Dengan cara apa
masukan itu disaring dan dipertimbangkan?
 Proses Output
Siapa yang akan mengeluarkan keputusan akhir?
Dengan cara apa keputusan akhir itu dibuat?
 Proses Umpan Balik
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Siapa saja yang dimintai umpan balik? Umpan balik
siapa yang harus didengar untuk memperbaiki
keputusan? Dengan cara apa umpan balik itu
dipertimbangkan untuk memperbaiki kebutuhan?

Penjelasan tentang proses dibutuhkan karena sangat
membantu dalam menilai perilaku organisasi. Perancang
perlu menilai secara spesifik setiap tahapan proses
pengambilan keputusan. Dengan cara demikian, perancang
bisa menentukan tahap yang paling besar pengaruhnya
sebagai penyebab perilaku bermasalah. Pengetahuan
spesifik perancangan terhadap proses di atas sangat
bermanfaat bagi seorang perancang. Melalui rancangan
peraturannya, perancang dapat menghilangkan penyebab
tanpa harus mengubah keseluruhan proses.

7) Ideology (Nilai dan Sikap)
Secara umum, kategori ini merupakan sekumpulan
nilai yang dianut suatu masyarakat untuk merasa, berpikir,
dan bertindak. Sebuah nilai dan sikap biasanya merupakan
hasil kesepakatan atau terbentuk dalam suatu kelompok
serta dianut secara berkelompok. Sebuah nilai dan sikap
juga berproses dalam waktu yang cukup lama, bahkan
sering berlaku secara turun-temurun. Pada kondisi tertentu,
hukum adat atau norma-norma adat juga bisa masuk dalam
kategori nilai dan sikap.
Contoh:
Kasus pembakaran lahan pada lahan pertanian atau
perkebunan masyarakat disebabkan oleh kebiasaan
masyarakat yang sudah turun-temurun. Pengalaman
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masyarakat menunjukkan bahwa kebiasan tersebut tidak
pernah menimbulkan kebakaran lahan yang meluas dan
menjadi bencana asap seperti sekarang. Keyakinan
terhadap nilai ini melekat pada masyarakat.

B.

MEMETAKAN ASET/KEKUATAN DI DESA

Ada dua tahap analisis yang bisa dilakukan, yakni
mengidentifikasi hal-hal positif dalam situasi sosial yang
menjadi perhatian dalam langkah pertama. Lalu, perancang
menggali faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya halhal positif itu, termasuk modal ekonomi, sosial, dan politik
yang mewadahinya.
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Memetakan Aset di Desa

Tujuan

Petakan asset/modal
Ekonomi, Sosial-Budaya,
Politik, SDA, Pengetahuan
dll

Isu
Strategis
Masalah

Aset
Akar Masalah

Langkah ini berfokus pada aset, potensi atau
modal yang dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah
dalam lingkup isu dan wilayah terkait akar masalah.
Awalnya, kita perlu melihat keberhasilan yang telah
dicapai. Dari keberhasilan itu, kita dapat melihat
kekuatan-kekuatan yang dimiliki untuk mencapai
keberhasilan itu. Dengan kekuatan itu, kita dapat
mencapai tujuan lain yang mempunyai pengaruh lebih
luas. Kekuatan itu tidak hanya menjawab pertanyaan
dari masalah yang ada, tetapi juga dapat menjawab
pertanyaan lain di luar masalah yang tampak.
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Dalam memetakan aset/modal atau kekuatan
adalah dengan menimbang kekuatan dari sisi ekonomi,
sosial-budaya dan politik

C.

MENETAPKAN TUJUAN

Langkah menetapkan tujuan, dapat dilakukan dengan
mendiskusikan dan menggambarkan situasi baru yang dicitacitakan. Kemudian, perancang menyusun indikator yang
menjadi penentu tercapainya cita-cita tersebut.
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Menetapkan Tujuan
-

Menyusun Mimpi Desa
Menyusun Tanda-Tanda Utama
Tercapainya Mimpi Desa
Memilih tujuan yang paling utama

Tujuan
Isu
Strategis
Masalah
Aset
Akar Masalah

Pada tingkat yang lebih luas, mimpi atau harapan
adalah bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Bahkan, Ghassan Hage menyatakan lebih jauh bahwa
masyarakat adalah mekanisme untuk mendistribusikan
harapan. Perasaan-perasaan seperti kepedulian atau cemas
yang tumbuh dan berkembang di antara warga terkait erat
dengan kapasitas masyarakat mendistribusi mimpinya.
Tanpa harapan, sebuah bangsa tak akan ke manamana. Bila para pendiri dan pejuang negara Indonesia tidak
pernah bermimpi menjadi negara merdeka, sampai
sekarang, mungkin kita masih menjadi bagian dari Belanda.
Tanpa visi dan harapan bersama yang jelas, tiap warga akan
menentukan arah dan caranya sendiri-sendiri; kocar-kacir
menyelamatkan diri.
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Hukum dan peraturan adalah salah satu medium
untuk menggapai mimpi suatu masyarakat. Peraturan
adalah jalan yang dirancang menjadi jalan untuk mencapai
cita-cita bersama. Tanpa tujuan yang jelas, peraturan hanya
menjadi untaian kata tanpa makna. Oleh karenanya,
sebelum menyusun rancangan peraturan, perlu ada
perenungan dan diskusi yang intensif terhadap tujuan dari
sebuah peraturan. Di sinilah, langkah ketiga dilakukan, yaitu
menentukan target, dengan bermodalkan kekuatan yang
telah kita dapat dalam dua langkah sebelumnya.

Ciri-ciri tujuan, yaitu:
-

bukan sekadar pernyataan negatif, seperti tidak ada
korupsi, tidak ada buta huruf; melainkan gambaran
kongkret tentang situasi baru, tindakan baru, dan relasi
sosial yang diidamkan;

-

semakin dapat digambarkan situasi baru tersebut,
semakin mudah dibayangkan dan dirasakan yang akan
terjadi dan pengaruhnya terhadap kehidupan seharihari; serta

-

sebagaimana dinyatakan oleh Mantan Presiden India,
Abdul Karim, “Cita-cita yang rendah adalah sebuah
kejahatan”;
maka gambarlah situasi baru yang
memukau itu sampai setiap mata yang melihatnya
berbinar-binar.

Tanda-tanda kesuksesan yang dapat dirumuskan:
-

Adanya forum belajar di setiap dusun atau RT
mengenai pembukaan lahan tanpa bakar.
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-

-

-

Adanya demplot contoh pembukaan lahan tanpa
bakar yang berhasil meningkatkan produktivitas
pertanian.
Adanya embung-embung sebagai sumber air
pencegah terjadinya kebakaran lahan.
Adanya sumur bor yang dibuat oleh perangkat desa
dan masyarakat sebagai alat bantu pemadaman
kebakaran lahan.
Tersedianya alat peringatan dini kebakaran lahan di
setiap RT atau Dusun.

D.
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MENETAPKAN TUJUAN

Langkah Menetapkan Isu Strategis, dapat dilakukan dengan
mendiskusikan seluruh hasil diskusi di tiga langkah
sebelumnya dan memilih isu strategis dan ruang lingkup
sasaran yang akan diatur dengan peraturan baru.

Tujuan

Isu
Strategis
Masalah
Aset
Akar Masalah

Menetapkan Isu
Stragetis Desa

Dalam tahap ini perancang sudah memiliki limpahan
informasi, data, pengetahuan mengenai masalah, aset dan
tujuan dan target perubahan dari para pemangku
kepentingan. Masing-masing pengetahuan tersebut
kemudian menjadi bahan untuk mendiskusikan dan memilih
isu strategis spesifik apa yang akan diselesaikan oleh satu
atau beberapa peraturan desa atau kampung. Mengingat
bahwa satu peraturan hanya dapat menyelesaikan lingkup
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yang terbatas, maka penentuan ini menjadi langkah penting
sebelum merancang rumusan rancangan peraturan.
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BAGIAN KETIGA
MERANCANG DESAIN PERATURAN DESA
SEBAGAI SOLUSI STRATEGIS DESA

Langkah Merancang Desain Peraturan Desa, merupakan
rumusan solusi strategis desa dalam menyelesaikan perilaku
bermasalah yang ingin diubah melalui peraturan desa.
Pada tahap ini perancang menyusun daftar perilaku-perilaku
baru dari actor-aktor (subjek hukum) yang akan diatur
melalui peraturan desa. Disusun juga prasyarat-prasyarat
yang diperlukan untuk mendukung perilaku-perilaku baru
tersebut dapat dikatakan sudah terjadi.
Ada teknis menyusun rancangan desain peraturan desa yaitu
dengan menggunakan kanvas desain peraturan desa, seperti
gambar dibawah ini:
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Adapun tahapan untuk menyusun desain rancangan
peraturan desa adalah sebagai berikut:
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A.

MEMILIH DAN MENENTUKAN
UKURAN KEBERHASILAN

Sebagaimanan sudah dijelaskan dimuka bahwa pada
tahap pemilihan tujuan, perancang telah menyusun tujuan
yang ingin dicapai. Dengan demikian, perancang pun sudah
menarik indikator/ukuran sukses dari tujuan itu. Dari semua
indikator sukses yang sudah disusun, sering kali tidak
semuanya dapat kita kerjakan. Ada beberapa keterbatasan
membuat kita harus memilih elemen yang paling signifikan,
misalnya keterbatasan dari segi waktu, sumber daya, serta
regulasi.
Memilih indikator sukses dari tujuan yang telah
ditetapkan tidaklah mudah. Metode yang digunakan seperti
kita melakukan pijat refleksi. Ada titik-titik tertentu yang
dapat berpengaruh pada banyak bagian di tubuh kita. Itulah
yang perlu kita lakukan. Dalam memilih indikator sukses, kita
perlu memilih titik tertentu yang apabila ditekan di sana,
akan berpengaruh terhadap pusat dari permasalahan.
Tiga hal yang harus diperhatikan saat memilih elemen
sukses, yaitu:
a) berangkat dari kekuatan yang dimiliki;
b) menyelesaikan penyebab (akar masalah); dan
c) mempertimbangkan pengaruh dan dampak.
Penting bagi perancang untuk memilih indikator
sukses yang berangkat dari kekuatan. Jadi, peraturan itu
akan jauh lebih mudah diwujudkan daripada peraturan yang
tidak mempunyai modal dasar sama sekali. Lalu, elemen
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sukses yang dipilih harus kita yakini mampu menyelesaikan
penyebab (akar masalah) dari situasi sosial pilihan kita.

B.

MENYUSUN PERILAKU BARU YANG DIHARAPKAN

Setelah kita mengelompokkan ukuran-ukuran
keberhasilan dan mendapatkan apa saja yang perlu dibuat
aturannya, langkah selanjutnya adalah menentukan perilaku
baru yang diharapkan dari setiap aktor. Perilaku-perilaku
baru itulah yang kemudian akan kita susun sebagai
peraturan perudang-undangan.
Masih mengambil contoh kebakaran lahan, perilaku
baru yang ada, yaitu:
• pemerintah desa akan memberikan insentif
bagi mereka yang membuka lahan tanpa
bakar;
• Pemilik izin usaha perkebunan tidak
melakukan pengeringan lahan gambut pada
area perkebunannya.

C.

MENYUSUN ENAM ELEMEN PERATURAN

Setelah mendapatkan aturan yang akan dibuat untuk
mendukung solusi yang di pilih, kita susun dan kelompokkan
ketentuan. Kelompok ketentuan yang dimaksud, yaitu:
• kelompok ketentuan yang ditujukan kepada
aktor;
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• kelompok ketentuan yang ditujukan kepada
lembaga pelaksana;
• kelompok ketentuan yang mengatur tentang
insentif dan disinsentif (sanksi jika diperlukan,
tetapi bukan pidana atau denda, namun lebih
kepada sanksi sosial misalnya);
• kelompok ketentuan yang mengatur
mekanisme penyelesaian sengketa;
• kelompok ketentuan yang mengatur tentang
pembiayaan; dan
• kelompok ketentuan yang mengatur masalahmasalah teknis.

a) Ketentuan tentang Aktor
Ketentuan tersebut berisi tindakan-tindakan baru
yang akan dilakukan oleh aktor yang akan kita atur dalam
peraturan perundang-undangan.

b) Ketentuan tentang Lembaga Pelaksana
Kita perlu memastikan bahwa ada lembaga
pelaksana untuk memastikan aktor menjalankan
tindakan-tindakan baru yang diinginkan, misalnya
pemerintah desa, badan perwakilan desa, satuan tugas
pencegah kebakaran lahan atau satuan keamanan desa.

c) Ketentuan tentang Insentif dan Disinsentif
Mengatur sanksi sering kali menjadi bobot utama
dari para perancang. Hal pertama yang dipikirkan oleh
perancang saat menyusun aturan adalah memberikan
sanksi setinggi-tingginya bagi mereka yang melanggar.
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Padahal, sanksi hanya efektif untuk menyelesaikan dua
hal dari kategori ROCCIPI, yaitu Interest dan Ideology.
Oleh karena itu, kita harus memindahkan titik berat
dalam menyusun aturan. Kita penuhi dulu faktor-faktor
pendukung dari ukuran keberhasilan, kemudian baru
fokus pada insentif dan disinsentif (sebagai pengganti
dari sanksi pada peraturan desa).
Insentif dan disinsentif (dan jika perlu ada sanksi
berupa sanksi sosial), berikut contohnya:
-

-

Insentif bagi mereka yang tidak membakar
lahan untuk pertanian
Disinsentif pada perusahaan yang
melakukan pengeringan lahan gambut
Sanksi sosial berupa kerja bakti
pembersihan fasilitas sosial / publik di desa
terhadap mereka yang melakukan
pembakaran lahan
Sanksi sosial berupa perbaikan fasilitas
umum terhadap perusahaan yang
melakukan pembakaran lahan gambut di
desa.

d) Ketentuan
Sengketa

tentang

Lembaga

Penyelesaian

Ketentuan tentang lembaga penyelesaian
sengketa adalah ketentuan yang memastikan
penyelesaian jika aktor dan lembaga pelaksana
mengalami konflik. Ada beberapa lembaga
penyelesaikan sengketa yang ada, yaitu:
•

Mekanisme peradilan adat
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•

Mekanisme musyawarah mufakat
(negosiasi) dengan bantuan pihak
ketiga (mediator)

e) Ketentuan tentang Pembiayaan
Dalam merancang peraturan, kita harus
memastikan bahwa pembiayaan tidak luput untuk
dipikirkan. Kita perlu melihat asal pembiayaan harus
diperoleh: APBDes, atau swadana atau bantuan pihak
ketiga yang tidak mengikat. Kealpaan itu dapat
berakibat fatal, yaitu tidak dapat berjalannya peraturan
yang kita buat.

f) Ketentuan tentang Monitoring dan Evaluasi
Ketentuan tentang Monitoring dan Evaluasi juga
sering dilupakan. Padahal, ketentuan itu penting.
Beberapa akibat yang timbul dari tidak adanya
ketentuan monitoring dan evaluasi adalah adanya
aturan yang secara de facto sudah tidak berlaku, tetapi
belum dicabut atau diganti. Ketentuan Monitoring dan
Evaluasi juga mendorong perancang untuk secara aktif
melakukan evaluasi tentang pemeriksaan aturan yang
mereka buat masih sesuai dengan kondisi masyarakat
saat itu atau tidak.
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BAGIAN KEEMPAT
MENYUSUN RANCANGAN KALIMAT
PERATURAN DESA

Langkah Menyusun Rancangan Kalimat Peraturan Desa,
dapat dilakukan oleh perancang dengan menyusun rincian
norma-norma yang mengkerangkai tindakan-tindakan baru.
Kemudian, merancang sistematika yang memudahkan
penerapan peraturan itu di lapangan.

A.

SISTEMATIKA PERATURAN DESA

Sistematika peraturan terkadang tidak dianggap sebagai
bagian penting dalam menyusun peraturan perundangundangan. Sering kali, kita menemui peraturan yang memiliki
sistematika rumit dan menyulitkan pembaca. Satu hal yang
bisa menjadi tanda bahwa sistematika peraturan kurang baik
adalah seringnya kita membolak-balik halaman aturan itu
saat membacanya.
Sistematika peraturan memiliki kegunaan penting bagi aktoraktor yang ada di dalamnya.

Jika peraturan memiliki sistematika yang buruk, ada dua
akibat yang mungkin timbul.
1) Sulit dipahami oleh para pihak yang diatur dalam
peraturan tersebut. Kelompok yang tidak memahami
47

isi peraturan tersebut berpotensi
pelanggaran tanpa mereka sadari.

melakukan

2) Peraturan yang tidak sistematis dimanfaatkan celahcelahnya dengan mudah, terutama oleh kelompok
yang memiliki kemampuan dan peluang lebih besar.
Peraturan
dengan
sistematika
berantakan
cenderung mengandung banyak lubang.

Sistematika yang buruk hanya membuat orang bertambah
bingung dan frustasi saat membaca peraturan. Kemudian,
sadar atau tidak, mereka menyerahkan kedaulatannya, baik
untuk mempelajari, memahami, menilai, maupun
memutuskan tindakannya, kepada kelompok-kelompok
keahlian. Kelompok keahlian itu biasanya adalah profesional
hukum dan aparatur hukum.
Dengan demikian, masyarakat semakin terasingkan dari
peraturannya sendiri. Di luar kehendaknya, masyarakat harus
kehilangan kemampuan untuk mengendalikan substansi,
implementasi, penegakan, dan pemanfaatan peraturan.
Singkat kata, sistematika yang buruk menyumbang
ketidakefektifan
pelaksanaan
peraturan
sekaligus
cenderung menambah masalah sosial yang baru.
Untuk memudahkan pihak yang dituju memahami logika
rancangan
undang-undang,
perancang
harus
memperhatikan beberapa prinsip yang digunakan pada saat
menentukan urutan.
1) Tempatkan fungsi-fungsi umum terlebih dahulu,
kemudian fungsi-fungsi khusus, dan terakhir
pengecualiannya.
2) Tempatkan ketentuan-ketentuan yang bersifat
tetap, kemudian ketentuan yang bersifat transisi.
48

3) Sedapat mungkin, urutkan berdasarkan waktu atau
tahapan proses.

Substansi utama dari suatu peraturan berada dalam
bagian Batang Tubuh. Batang tubuh memuat ketentuanketentuan yang bersifat normatif. Ketentuan itu menjadi
pedoman bagi tiap orang yang dituju oleh peraturan. Tentu
saja, setiap peraturan memiliki perbedaan dalam substansi
pengaturannya. Perbedaan itu dapat mencakup keluasan
ruang lingkup, daya jangkau terhadap pihak-pihak yang
dituju, sampai dengan tingkat rincian pengaturan.
Misalnya, peraturan tentang pengelolaan lahan tanpa
bakar akan lebih sederhana bila dibandingkan dengan
peraturan tentang pengelolaan sumber daya alam.
Dalam penyusunan materi muatan, perancang dapat
menggunakan acuan, yaitu tujuh (7) kelompok ketentuan
pokok. Ketentuan-ketentuan itu ada di dalam peraturan
yang lengkap, yaitu:
kelompok ketentuan definisi;
kelompok ketentuan utama;
kelompok ketentuan pelaksanaan atau penegakan;
kelompok ketentuan insentif/disinsentif/sanksi;
kelompok ketentuan penyelesaian sengketa;
kelompok ketentuan pembiayaan atau penyediaan
fasilitas pendukung; dan
7) kelompok ketentuan teknis.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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B.

MENYUSUN KALIMAT BERTENAGA

Di dalam menyusun kalimat, perancang harus memiliki
kemampuan untuk menyusun kalimat peraturan yagn
bertenaga, dalam arti mudah dimengerti dan memiliki
kekuatan untuk dilaksanakan.
a.

SEDERHANA DAN SINGKAT

Kalimat peraturan tidak disusun dengan cara berbelit-belit,
tetapi cukup mengikuti struktur kalimat yaitu ada subjek,
predikat dan objek. Dengan kata lain siapa yang diatur, apa
aturannya hak, kewajiban dan larangan, dan objek mana
yang akan diatur.
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b.

MUDAH DIMENGERTI

mudah
dimengerti.

Kalimat yang mudah dimengerti ini bukan hanya berlaku
untuk orang desa setempat tetapi juga bagi orang luar dari
desa, yang barangkali akan datang ke desa dan melakukan
perbuatan hukum di desa.
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c.

HARUS MENGANDUNG NORMA

mengandung
norma.

dilarang

Wajib
dan
Harus

boleh

Suatu kalimat peraturan harus mengandung norma baik
dalam bentuk larangan, kewajiban ataupun sesuatu yang
diperbolehkan. Peraturan yang tidak mengandung norma
tidak dapat dijalankan.
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d.

HARUS JELAS MENGATUR SIAPA MELAKUKAN
APA

Di dalam kalimat peraturan harus mampu membedakan
subjek dan tindakan hukum yang diatur. Kalimat peraturan
yang kabur, tidak akan mudah untuk dilaksanakan.
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e.

GUNAKAN KALIMAT AKTIF

Kalimat aktif akan memberikan pengertian yang jelas
tentang sesuatu tindakan yang dilarang, diperbolehkan,
atau diwajibkan.
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f.

AKTOR YANG DIATUR MEMILIKI KEMAMPUAN
BERTINDAK

Subjek hukum yang diatur harus memiliki kemampuan
bertindak secara hukum, yaitu sudah dewasa (18 tahun
keatas), tidak dalam pengampuan wali.

Anak-anak yang dikategorikan belum punya kecakapan
dalam melakukan tindakan hukum tidak dapat
dimasukan kedalam pasal pengaturan.
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Selain itu, selain manusia tidak bisa diatur, misalnya
mengatur binatang.

56

57

