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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 karena salah satu capaian dari program 

kami telah dapat diwujudkan yaitu modul perancangan peraturan desa 

dengan pendekatan strategis. Modul ini adalah materi yang menjadi 

bahan dalam pelaksanaan pelatihan perancangan peraturan desa.   

Para peserta pelatihan yang kemudian menjadi seorang 

perancang peraturan di desa yang mampu membantu proses 

perancangan oleh pemerintah desa dan mendorong partisipasi aktif 

warga desa. Perancangan peraturan desa dengan pendekatan strategis 

membantu para perancang peraturan di tingkat desa untuk memiliki 

peraturan desa yang merespon permasalahan faktual di desa, memiliki 

langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah dan dapat 

dilaksanakan secara efektif. 

Modul ini, selanjutnya dapat menjadi bahan rujukan bagi para 

peserta pelatihan yang telah lulus untuk terus belajar dan berlatih di 

desanya masing-masing dalam merancang peraturan desa. Berlatih 

setiap saat dan terus menerus akan sangat membantu mempercepat 

dan mengasah keterampilan para perancang peraturan di desa dalam 

menjalankan fungsinya membantu perangkat desa dan warga desa.  

Akhirnya, kami berharap agar modul 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.  
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SAMBUTAN  
BADAN RESTORASI GAMBUT 

 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT 

karena buku ini selesai disusun. Buku ini disusun untuk membantu 

pemerintah dan warga desa serta paralegal masyarakat gambut dalam 

merancang peraturan desa terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem 

gambut berbasis masyarakat.  

Penyusunan buku Modul Pelatihan Perancangan Peraturan Desa ini 

dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi para perancang peraturan desa 

dalam merencanakan, membuat dan mengesahkan peraturan desa.  

Apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim 

penyusun modul, PPMGI yang turut serta mendiskusikan bahan-bahan 

modul, IDLO yang mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka 

membangun kapasitas masyarakat desa dalam perancangan peraturan desa, 

para tim asistensi perancangan peraturan desa, dan semua pihak yang 

berkontribusi dalam penyusunan modul ini yang tidak dapat disebutkan satu 

per satu. 

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat. 

 

 

Myrna A. Safitri 

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan 

Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia 
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PENDAHULUAN  

 

A.  Latar Belakang  

Modul pelatihan perancangan peraturan desa yang ada ditangan 

anda adalah panduan pelatihan bagi masyarakat yang memiliki 

keinginan untuk terampil dalam merancang peraturan desa. Modul 

pelatihan perancangan peraturan desa ini menggunakan pendekatan 

strategis. Penggunakan pendekatan strategis dapat diartikan bahwa 

peraturan desa yang dibuat mengandung ketentuan-ketentuan 

strategis sebagai respons terhadap masalah-masalah konkret yang ada 

di desa.  

Peraturan desa yang merespons masalah-masalah di desa dan 

langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut dapat 

mendorong efektifnya peraturan desa yang telah dibuat. 

Selain menggunakan pendekatan strategis, perancangan 

peraturan desa ini tetap mengacu kepada tata cara atau panduan 

penyusunan peraturan desa yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu: 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa 

Menyusun Peraturan desa adalah bagian penting dari memahami 

persoalan, tantangan, harapan, nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang 

secara dinamis dalam kehidupan masyarakat desa. Semua hal penting 

ini ada dan perlu dihadapi sehari-hari oleh masyarakat desa. 

Kemampuan membuat (termasuk merancang) adalah 

kemampuan yang sesungguhnya dimiliki oleh setiap kelompok 

masyarakat (bahkan tiap keluarga), namun tidak pernah dikembangkan 

karena ada anggapan urusan hukum atau peraturan adalah urusan ahli, 

bisa ahli hukum, politisi, pakar, dosen, aparat pemerintah, polisi bahkan 

aparat keamanan. Anggapan ini berkembang dan ditanamkan mulanya 

oleh rejim Orde Baru, yang menempatkan warga negara sebagai entitas 

pasif dan sekadar obyek saja dari pembangunan. Dalam kerangka pikir 

rejim Orde Baru, warga yang memahami persoalan dan tantangannya 
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sendiri serta memiliki usulan dan solusi mandiri bisa bertentangan 

dengan pemahaman dan solusi dari rejim. Sehingga mungkin akan 

terjadi benturan dan konflik. Rejim yang gandrung dengan stabilitas 

politik demi mensukseskan pembangunan ini, menganggap konflik 

adalah musuh utama dari stabilitas politik.  

Anggapan ini sesungguhnya sudah usang. Terbukti bahwa 

masyarakat yang mampu menyelesaikan persoalan secara mandiri jauh 

lebih dewasa dalam menghadapi konflik dan bekerja sama dalam 

pembangunan. Meski secara teoritik sudah usang, anggapan itu masih 

hidup di dalam bawah sadar praktik keseharian warga. 

Menyusun peraturan dianggap sesuatu yang luar biasa rumit dan 

butuh pengetahuan yang hanya bisa diperoleh bila mengikuti 

serangkaian jenjang pendidikan dan kursus formal yang berdurasi 

panjang dan berliku. Padahal, keterampilan dasarnya adalah kepekaan 

untuk memahami dinamika masyarakat. Teori, metode, dan teknik 

merancang peraturan bisa dipelajari oleh siapa saja, dengan durasi yang 

wajar dan kesempatan mempraktikkanya dalam kehidupan sehari-hari. 

Durasi jam terbang lapangan jauh lebih menentukan kapasitas seorang 

perancang daripada durasi di dalam ruang pelatihan. 

Pada dasarnya ada 4 hal yang perlu dipahami dan dikuasai tiap 

orang yang ingin terlibat dalam perancangan peraturan: memahami 

persoalan, memahami tujuan, memahami kerangka, memahami teknik. 

Semuanya akan dipelajari dan dipraktikkan dalam pelatihan yang 

menggunakan modul.  

  

B.  Tujuan 

1.  Tujuan Umum  

Secara umum modul pelatihan perancangan peraturan desa ini 

merupakan panduan bagi pelatih dan peserta pelatihan dalam 

menjalankan pelatihan dan bahan bacaan untuk memahami 

tahapan perancangan peraturan desa dengan pendekatan 

strategis. 
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2.  Tujuan Khusus  

Menciptakan dan memperbanyak jumlah perancang peraturan 

desa pada desa-desa peduli gambut (DPG) khususnya perangkat 

desa, badan perwakilan desa dan paralegal yang ada di desa. Yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merancang 

peraturan desa yaitu:  

a) Menjelaskan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut;   

b) Menjelaskan dan menerapkan perancangan peraturan desa 

dengan pendekatan strategis;  

c) Menerapkan langkah-langkah perancangan peraturan desa 

dengan pendekatan strategis; 

d) Menyusun desain rancangan peraturan desa dengan metode 

kanvas design; 

e) Menyusun rancangan kalimat peraturan desa dengan 

sistematika peraturan desa sesuai dengan Permendagri 111 

tahun 2014; 

 

 C. Asumsi dan Risiko 

1.  Asumsi-Asumsi  

Apabila peserta pelatihan perancangan peraturan desa telah 

mengikuti pelatihan dan mempraktikkan keterampilan 

perancangan peraturan desa, maka ada 4 asumsi yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu:   

Pertama, Para perancang peraturan desa harus memiliki 

keinginan kuat untuk terus melanjutkan belajar secara mandiri 

khususnya terkait pengetahuan dan keterampilan merancang 

peraturan desa; 

Kedua, kerja perancangan peraturan desa bukan pekerjaan 

individual, tetapi kolektif yang melibatkan partisipasi aktif dari 

anggota masyarakat desa. Oleh karena itu, untuk mendorong 

partisipasi aktif masyarakat desa, para perancang peraturan desa 

harus mampu mengorganisir masyarakat untuk berpartisipasi aktif;   

Ketiga, para perancang peraturan desa perlu 

mempertimbangkan dasar-dasar yuridis perancangan peraturan 

desa antara lain kewenangan menerbitkan peraturan desa 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; kewenangan desa 
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berdasarkan hak asal usul desa dan tata cara penyusunan 

peraturan desa.  

 

2.  Risiko-Risiko  

Kerja sebagai perancang peraturan desa tidak lepas dari 

risiko-risiko. Risiko yang mungkin muncul adalah peraturan yang 

dibuat tidak dapat dilaksanakan; rancangan peraturan desa 

dianggap bertentangan dengan peraturan lebih tinggi dan 

kepentingan umum.  

Risiko-risiko lain yang mungkin muncul adalah:  

a) Perancang yang bermaksud untuk membantu perancangan 

peraturan desa tetapi tidak didukung oleh partisipati aktif 

warga desa, maka akan kesulitan untuk menyusun isi 

peraturan desa. Bisa jadi peraturan desa yang dibentuk tidak 

diperlukan oleh warga desa sehingga menjadi sia-sia; 

b) Perancang terjebak kepada pikirannya sendiri sehingga 

menyusun rancangan peraturan desa hanya berdasarkan 

pengetahuan sendiri dan tidak berdasarkan masalah yang 

nyata dan bukti empiris pendukung. Oleh karena itu, peraturan 

desa yang dirancang berisi hal-hal yang imajinatif. 
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D.  Cara Menggunakan Modul  

Sebagai sebuah modul, buku ini hanyalah merupakan pegangan 

yang dapat memandu jalan agar pelatihan mencapai hasil-hasil 

maksimal. Namun sebagai pegangan, modul ini tidak lantas 

memposisikan dirinya sebagai buku pintar yang serba tahu dan serba 

lengkap. Lebih dari itu, modul panduan ini tidak melarang digunakannya 

metode, bahan rujukan atau langkah-langkah lain untuk 

melangsungkan program pelatihan, sepanjang berakhir pada tujuan 

seperti yang dikehendaki oleh modul ini. Dengan kata lain, modul ini 

boleh dimodifikasi atau bahkan ditukar dengan cara yang lain sepanjang 

tidak mengubah tujuan akhir yang ingin dicapai.  

Tidak menutup kemungkinan bahwa modul dapat disandingkan 

dengan modul-modul lain dengan status sebagai pendukung atau 

rujukan utama. Pengguna modul ini dapat menyelenggarakan pelatihan 

dengan menggunakan sebuah modul hasil perpaduan antara modul ini 

dengan modul lainnya. Namun, harus diketahui bahwa modul ini tidak 

selamanya bisa dipadukan dengan modul lain melainkan hanya dengan 

modul yang memiliki kerangka pikir, orientasi dan tujuan yang sejalan 

atau sama.    

Pilihan untuk menggunakan modul ini dengan atau tanpa 

menggunakan modul sejenis sebagai pendamping harus dilakukan 

sesudah membaca keseluruhan isi modul ini. Dengan demikian, pilihan 

tersebut tidak boleh diambil dengan membaca modul ini secara 

sepotong-sepotong.  
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E.  Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Pelatihan 

Pelatihan ini akan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari peserta, 

fasilitator, dan panitia.   

Sesuai dengan kurikulum dan silabus Pelatihan Perancangan 

Peraturan Desa, peserta pelatihan adalah paralegal, perangkat desa dan 

atau tokoh-tokoh masyarakat  

Fasilitator adalah orang yang ditunjuk oleh penyelenggara 

pelatihan karena dianggap memiliki kemampuan memfasilitasi dan 

sekaligus kemampuan menjadi narasumber. Selama pelatihan, 

fasilitator akan mengatur sekaligus mendinamisir lalu lintas jalannya 

diskusi. Lebih dari itu fasilitator juga harus menyiapkan berbagai fasilitas 

yang mendukung jalannya pelatihan, seperti bahan, alat dan kerangka 

pikir atau kerangka analisis.  

Panitia adalah pihak yang menyelenggarakan pelatihan. Peran 

panitia adalah mendukung kelancaran pelatihan dengan memas-

tikannya tersedianya berbagai fasilitas dan hal-hal teknis lainnya.   

 

F.     Tahapan Perancangan Peraturan Desa  

Modul pelatihan dan bahan bacaan perancangan peraturan desa 

ini dibagi ke dalam tahapan pelatihan dengan rincian materi pelatihan 

sebagai berikut: ini berisi bahan bacaan bagi peserta pelatihan untuk 

mata pelajaran sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:   

No  Materi Pelatihan  
Jam Pelajaran  

Teori  Praktik  Jml  

1.  Kebijakan Perlindungan dan Pemanfaatan 
Ekosistem Gambut 

2  -  2  

2.  Perancangan peraturan desa dengan 
pendekatan strategis 

2  -  2  

3.  Langkah-langkah perancangan peraturan desa 
dengan pendekatan strategis 

2  8  12  

4.  Mendesain rancangan peraturan desa sebagai 
solusi strategis  

2  4  6  

5.  Menyusun rancangan kalimat peraturan  2 6  8  

  Jumlah  12  18  30  

 

Pelatihan ini diperhitungkan akan membutuhkan waktu 30 jam 

pelajaran (@ 60 menit) atau setara 3 hari dengan 8 jam efektif setiap 
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harinya. Perhitungan waktu tersebut di luar agenda persiapan, 

pembukaan dan penutupan pelatihan serta evaluasi atas jalannya 

proses pelatihan. 
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 MATERI POKOK 1  
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN 

EKOSISTEM GAMBUT  
 

Setelah mempelajari Materi Pokok 1 ini, peserta mampu 
menjelaskan Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Gambut 

 

A.  Uraian Materi Pokok 1 

Pada materi pokok kesatu ini akan dijelaskan kebijakan perlindungan 

dan pengelolaan ekosistem gambut. Hal ini perlu diketahui karena fokus 

utama dan ruang lingkup isu yang dibahan dalam modul ini adalah 

perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Untuk itu, setiap 

perancang perlu mengetahui hal ihwal secara ringkas mengenai 

perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. 

 

1.  Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut   

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah 

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan 

fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan 

Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.   

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami 

dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna 

dengan ketebalan 50 (limapuluh) centimeter dan terakumulasi 

pada rawa.  

Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang 

merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling 

mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan 

produktivitasnya.    

Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang 

letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, 

dan/atau pada rawa.   
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2.  Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Gambut  

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindu-

ngan dan pengelolaan gambut antara lain:  

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana 

telah diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut  

c) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan 

Restorasi Gambut (BRG)  

d) Sejumlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

dan Peraturan Kepala BRG yang mengatur mengenai  

Restorasi Gambut, Revegetasi dan Revitalisasi Mata Pencaharian 

antara lain:  

• Peraturan Menteri LHK Nomor P.14 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 

2 / 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi 

Ekosistem Gambut  

• Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 

2 / 2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik 

Penaatan Ekosistem Gambut  

• Peraturan Menteri LHK Nomor P.16 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 

2 / 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem 

Gambut  

• Surat Kepuutusan Menteri LHK No.129 / Menlhk / Setjen / PKL.0 

/ 2 / 2017 tentang Penetapan Peta KHG Nasional  

• Surat Kepuutusan Menteri LHK No. 130 / Menlhk / Setjen / 

PKL.0 / 2 / 2017 tentang Penetapan Peta Fungsi KHG Nasional  
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Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dilakukan dengan 

kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Kerjasama lintas 

kementerian dan lembaga tersebut untuk menjaga agar terjadi sinergi 

program dan kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 

gambut.   
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Di dalam praktik lapangan, perlindungan dan pengelolaan gambut 

tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah 

daerah, tetapi juga pemangku kawasan, penanggung jawab usaha 

dan masyarakat.  
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3.  Program-Program Strategis Pengelolaan Gambut  

Dalam menjalankan program-program dan kegiatan restorasi 

gambut, BRG menerapkan pendekatan sebagai berikut: 1) 

Pembasahan (rewetting); 2) Penanaman kembali (revegetation) 

dan 3) peningkatan usaha ekonomi masyarakat (revitalization 

livelihood)  
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4.  Kelembagaan Badan Restorasi Gambut (BRG) 

BRG dibentuk dengan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016. 

Tujuan utama dibentuknya BRG adalah untuk mengkoordinasikan 

dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi 

Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, 

Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan 

Provinsi Papua.     
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Wilayah kerja BRG meliputi: 
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Struktur BRG pada tingkat nasional adalah sebagai berikut:  
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Sedangkan struktur pada tingkat Provinsi adalah sebagai 

berikut:  
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B.  Rangkuman Materi Pokok 1  

1) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya 

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem 

Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum  

2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan 

pengelolaan gambut antara lain:  

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup  

4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana 

telah diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut  

5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi 

Gambut (BRG)  

6) Sejumlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 

Peraturan Kepala BRG yang mengatur mengenai Restorasi 

Gambut, Revegetasi dan Revitalisasi Mata Pencaharian antara lain:  

o  Peraturan Menteri LHK No. P.14 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 2 /  

2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi 

Ekosistem Gambut  

o  Peraturan Menteri LHK No P.15 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 2 /  

2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik 

Penaatan Ekosistem Gambut  

o  Peraturan Menteri LHK No P.16 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 2 /  

2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem 

Gambut  

o  Surat Keputusan No.129 / Menlhk / Setjen / PKL.0 / 2 / 2017 

tentang Penetapan Peta KHG Nasional  

o  Surat Keputusan No.130 / Menlhk / Setjen / PKL.0 / 2 / 2017 

tentang Penetapan Peta Fungsi KHG Nasional  

7) Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dilakukan 

dengan kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Kerjasama 

lintas kementerian dan lembaga tersebut untuk menjaga agar 

terjadi sinergi program dan kegiatan dalam rangka perlindungan 

dan pengelolaan gambut.  
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8) Di dalam praktik lapangan, perlindungan dan pengelolaan gambut 

tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah 

daerah, tetapi juga pemangku kawasan, penanggung jawab usaha 

dan masyarakat  

9) Dalam menjalankan program-program dan kegiatan restorasi 

gambut, BRG menerapkan pendekatan sebagai berikut: 1) 

Pembasahan (rewetting); 2) Penanaman kembali (revegetation) 

dan 3) peningkatan usaha ekonomi masyarakat (revitalization 

livelihood).  

10) BRG dibentuk dengan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016. 

Tujuan utama dibentuknya BRG adalah untuk mengkoordinasikan 

dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi 

Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, 

Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan 

Provinsi Papua  
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MATERI POKOK 2  
PERANCANGAN PERATURAN DESA  
DENGAN PENDEKATAN STRATEGIS  

  

Setelah mempelajari Materi Pokok 2 ini, peserta mampu 
menjelaskan tentang perancangan peraturan dengan 

pendekatan strategis. 

 

A.  Uraian Materi Pokok 2 

Pada materi pokok kedua ini, para perancang didorong untuk membuka 

pikiran terhadap pendekatan baru dalam merancang suatu peraturan. 

Seringkali kita hanya terfokus membuat kalimat-kalimat pasal dan 

mengabaikan masalah-masalah konkret dan bukti-bukti empiris yang 

terjadi di desa. Padahal masalah dan bukti empiris di desa itu adalah 

bahan dasar dalam penyusunan peraturan desa.  

1.  Kebiasaan buruk dalam merancang peraturan  

Ada suatu kajian yang dilakukan oleh ahli hukum yang 

melihat kebiasaan-kebiasaan buruk dalam merancang peraturan. 

Ada 5 kebiasaan buruk yang umum dilakukan yaitu: 

a. Fokus hanya pada satu perilaku, misalnya dalam masalah 

kebakaran hutan fokusnya hanya pada perilaku orang 

membakar lahan. Padahal kebakaran hutan bisa 

disebakkan oleh perilaku orang membuat kanal yang 

menyebabkan mengeringnya lahan gambut atau pola 

tanam yang tidak ramah gambut. 

b. Minimnya sumber daya orang maupun keuangan dalam 

pelaksanaan peraturan. Kalau kita perhatikan saat ini, 

banyak peraturan yang dibuat tetapi tidak secara tegas 

mengatur darimana dan bagaimana asal sumber daya 

orang dan keuangan untuk menjalankan peraturan 

tersebut, sehingga ketika peraturan ditetapkan, proses 

pelaksanaan peraturan menjadi terhambat; 

c. Tidak punya tujuan dan hasil yang terukur. Peraturan 

sesunggunya dibuat untuk mencapai hasil-hasil atau 
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perubahan-perubahan tertentu. Banyak peraturan yang 

tidak begitu jelas dalam menetapkan tujuan dan hasil 

yang terukur sehingga menyebabkan kesulitan 

memantau dan mengukur efektivitas dari peraturan 

tersebut. 

d. Elemen-elemen dasar peraturan tidak lengkap. Banyak 

peraturan yang hanya fokus pada 1 atau 2 kelompok 

peraturan misalnya pengaturan mengenai aktor/subjek 

dan sanksi. Tetapi tidak mengembangkan elemen lain 

misalnya lembaga pelaksana peraturan dan lembaga 

penyelesaian sengketa. Sehingga jaminan terhadap 

efektivitas peraturan menjadi lemah. 

e. Rumusan kalimat peraturan kurang bertenaga. Kalimat 

peraturan memiliki ciri khas tertentu yaitu adanya 

kandungan norma, kalimat aktif, subjek yang jelas, dan 

lain-lain. Rumusan kalimat yang kurang bertenaga, 

subjek yang diatur oleh peraturan sulit memahami dan 

melaksanakan peraturan. 

 

 

 

Kebiasaan buruk ini, banyak sekali menyebabkan peraturan 

yang dibuat tidak bisa dilaksanakan secara efektif. 
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2.  Merancang peraturan adalah suatu proses kreatif  

Dalam merancang peraturan peraturan perlu pikiran kreatif. 

Albert Einstein  pernah mengatakan bahwa: 

 “gila itu adalah mengerjakan sesuatu hal yang sama berulang-

ulang tapi berhadap ada hasil yang berbeda”.   

Dengan kata lain, masalah baru tidak bisa diselesaikan 

dengan cara yang lama atau biasa. Menyusun peraturan dalam 

prakteknya juga memerlukan cara baru untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang baru muncul di desa. Proses kreatif 

menuntut cara berfikir yang juga kreatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam beberapa pertemuan kami memutar sebuah film 

yang menggambarkan satu adegan dimana ada dua 

model tangga menuju ke atas, yaitu tangga biasa dan 

tangga berjalan (escalator). Dalam film tersebut 

diperlihatkan sebagian besar orang menggunakan 

escalator dan sedikit orang menggunakan tangga biasa. 

Ketika film dihentikan sementara, kami mengajukan 

pertanyaan bagaimana membuat agar orang menaiki 

tangga biasa? Sebagian besar jawab peserta adalah 

mematikan escalator, merusak, memberi tanda larangan 

naik escalator. Ketika film dilanjutkan digambarkan ada 

sekelompok orang yang mengubah tangga biasa menjadi 

tangga yang berbunyi seperti piano. Setiap anak tangga 

ketika diinjak mengeluarkan nada. Gambaran selanjutnya 

adalah orang-orang mulai menggunakan tangga biasa 

dibanding escalator. Diakhir film disebutkan bahwa ketika 

tangga biasa diubah menjadi tangga nada ada perubahan 

peningkatan 60 % orang yang menggunakan tangga 

biasa. Saat ditanyakan kepada peserta, mengapa itu 

terjadi dan apa kaitannya dengan merancang peraturan, 

peserta menyadari bahwa selama ini kita hanya fokus 

pada ancaman dan sanksi, padahal ada banyak cara lain 

yang kreatif yang membuat orang bisa mengubah 

perilakunya. 
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Merancang peraturan lebih merupakan sebuah seni dari 

pada ilmu pengetahuan. Untuk mendorong berfikir kreatif perlu 

kemampuan untuk berfikir terbuka. Ciri dari berfikir terbuka adalah 

berani keluar dari pakem atau kerangka berfikir yang biasa. 

Sayangnya orang dewasa cenderung terkungkung oleh nilai-nilai 

dan pengalamannya sendiri sehingga sulit mengungkapkan 

sesuatu yang tidak biasa atau terkesan janggal. Sebagai contoh bila 

kita diminta memikirkan 20 hal yang bisa dibuat dari penjepit kertas 

dalam waktu 2 menit, maka yang muncul umumnya adalah daftar 

yang lumrah, seperti pembuka pintu, korek kuping, pengait baru, 

gelang, dll. 

Bila ditanyakan kepada anak kecil, maka yang muncul adalah 

puluhan hal-hal yang terkesan aneh, misalnya pesawat, patung, 

perahu, motor, mobil, pagar, rumah, gedung, alat masak, sendal, 

dll. Orang dewasa cenderung sulit menyebutkan hal-hal tersebut 

karena secara bawah sadar sudah menyensor ide liar karena 

menganggap hal itu tidak masuk akal dan malu untuk diungkapkan. 

Sebaliknya anak kecil tidak takut atau malu untuk melakukan 

kesalahan, mereka siap berpikir bebas. Padahal dalam sebuah 

proses berfikir kita perlu mengeluarkan banyak ide terlebih dahulu 

tanpa seleksi, sehingga ide-ide kreatif bisa muncul dan kemudian 

menjadi inspirasi bagi sebuah tindakan baru. Tanpa proses 

mengeluarkan ide “liar” maka tangga piano tidak ada muncul 

sebagai solusi. 
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3.  Tujuan Peraturan adalah Mendorong Tindakan Baru 

Peraturan perundang-undangan secara umum dibentuk 

untuk memfasilitasi perubahan dari keadaan lama yang dianggap 

sudah mengganggu kehidupan masyarakat menuju keadaan baru 

yang dicita-citakan. Karena kehidupan sosial dihidupi oleh perilaku-

perilaku yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, dengan 

begitu tujuan khusus dari pembentukan peraturan adalah 

mendorong terciptanya perilaku-perilaku atau tindakan baru. Kata 

“baru” di sini menjadi kunci. Bila tidak terjadi perilaku baru yang 

diharapkan maka peraturan tersebut bisa dinyatakan tidak efektif 

atau gagal, dan karenanya perlu diubah atau diganti.  

Agar peraturan efektif maka seorang perancang peraturan 

pertama-tama mesti memahami apa efek dari serangkaian perilaku 

dan apa yang mendorong terjadinya serangkaian perilaku tersebut. 

Alias memahami cara bekerjanya masyarakat. Dalam ilmu sosial, 

masyarakat digambarkan seperti gunung es. Yang terlihat di atas 

permukaan laut hanya puncaknya, sedangkan bagian terbesarnya 

berada jauh di bawah permukaan laut.  

Dalam konteks masyarakat, puncak gunung es itu bisa 

dibilang sama fenomena/gejala sosial, kadang disebut juga dengan 

dampak sosial. Misalnya: kebakaran lahan, banjir, konflik sosial, 

penggunaan narkoba, sampah melimpah, pengangguran dan lain 
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sebagainya. Pada gunung es, di bawah permukaan laut ada tubuh 

gunung es yang menopangnya. Dalam kontesk masyarakat, tubuh 

gunung es bagian tengah disebut dengan institusi, dan bagian 

dasarnya disebut tatanan sosial. Institusi terbentuk oleh 

serangkaian perilaku berulang yang dilakukan oleh beragam actor 

sosial secara terus menerus dalam lokasi dan rentang waktu 

tertentu. Sebagai contoh: sekolah. Di sekolah ada kegiatan belajar 

mengajar, ujian, persiapan kurikulum, persiapan bahan belajar, 

persiapan berangkat sekolah, kegiatan bermain, wisuda, dan lain 

sebagainya. Aktor yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut 

adalah guru, murid, kepala sekolah, petugas administrasi, penjaga 

sekolah, orang tua, pengawas sekolah, pemerintah kecamatan,  

dinas Pendidikan, kementerian Pendidikan dan kebudayaan, 

kementerian keuangan, dan lain sebagainya. Kesemua rangkaian 

kegiatan para aktor (baik individual maupun organisasi) tersebut 

membentuk institusi yang disebut sekolah. Sama dengan halnya 

pasar, rumah sakit, puskemas, pengelolaan lahan, pengelolaan 

sampah, gereja, ritual keagamaan, taman nasional, pelabuhan, 

bandara, lalu lintas, terminal bus, dan lain sebagainya.  

Pada bagian dasar gunung es, yang paling besar dan paling 

sulit dilihat dengan mata kepala langsung, dalam konteks 

masyarakat disebut dengan tatanan sosial, yang meliputi sistem 

ekonomi, sistem hukum, sistem sosial budaya, sistem 

pengetahuan, sistem politik dan pemerintahan, yang khas dari satu 

masyarakat ke masyarakat lain. Tatanan sosial inilah yang paling 

berpengaruh pada perilaku masyarakat. Sistem politik yang 

demokratis misalnya menelurkan kelembagaan pemilihan umum, 

di mana ada pemilih, penyelenggara pemilu, badan peng awas, 

penghitungan dan penetapan suara, penyelesaian konflik dan lain 

sebagainya. Sistem hukum dan peraturan menyebabkan ada 

pengadilan, polisi, kejaksaan, penjara, advokat, tata cara 

pembentukan peraturan dan lain sebagainya.  

Dalam proses pembentukan peraturan, sasaran dari 

peraturan adalah institusi. Hukum hanya bisa menyasar orang dan 

badan hukum beserta perilaku-perilakunya yang spesifik. Bila 

hendak mendorong terjadinya tindakan atau perilaku baru maka 

yang paling awal harus dilakukan adalah memahami instusi yang 

sedang berlangsung.  
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Sasaran Peraturan adalah institusi 

 

Dengan begitu secara ringkas: 

- Tujuan peraturan adalah mendorong terjadinya tindakan baru 

- Sasaran peraturan adalah rangkaian perilaku berulang 

- Peran peraturan:  

a. mengubah perilaku dari yang menggangu ke yang produktif 

b. memberi arahan yang jelas kepada orang-orang yang ingin 

diubah perilakunya  

c. menyediakan system pendukung untuk memastikan perilaku 

baru yang diharapkan terjadi  

4.   Dua Dimensi Norma: Eksplisit dan Implisit 

Dalam sistem hukum dikenal ada dua dimensi norma. Norma 

yang pertama adalah norma eksplisit-formal. Norma dalam dimensi 

ini bisa diamati dengan mudah, dibaca, terstruktur, dan bersifat 

formal. Yang termasuk adalah teks peraturan, organisasi 

kepolisian, mekanisme sanksi atau imbalan, simbol rambu-rambu 

(lampu merah, tanda dilarang merokok dll, seragam), dan lembaga 

penyelesaian sengketa formal, seperti pengadilan.  

Sedangkan dimensi norma yang kedua adalah norma implisit-

kontekstual. Norma dalam dimensi ini tidak mudah diamati, tidak 

terstruktur, tergantung pada konteks, dan bersifat non-formal. 

Yang termasuk norma di dalam dimensi ini adalah kebiasaan, 

kesepakatan non-formal, siasat-siasat dan lain sebagainya.    

Institusi

Dampak Sosial

Hukum, Ekonomi, 

Politik, Sosial-Budaya

Piramida Sosial
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Hubungan dari dua dimensi ini berlangsung secara vertikal. 

Dimensi eksplisit berada di bagian atas dan dimensi implisit berada 

di bagian bawah. Ketika norma eksplisit diterapkan pada norma 

implisit maka disebut sebagai penerapan atau penegakan hukum. 

Misalnya dalam hal kebakaran lahan. Bila ada orang membakar 

lahan, maka berdasarkan peraturan yang ada orang tersebut bisa 

diproses ke pengadilan oleh polisi.  

Sebaliknya, ketika norma implisit diterapkan pada norma 

eksplisit, maka disebut sebagai pembentukan hukum. Misalnya 

dalam hal kebakaran lahan, peraturan yang ada hanya mengatur 

soal sanksi pidana bagi pembakar lahan. Padahal dalam kebakaran 

hutan, banyak faktor yang perlu diatur agar kebakaran tidak terjadi 

lagi. Misalnya pengembangan sistem pengelolaan lahan tanpa 

bakar, pembasahan lahan, pencegahan pengeringan lahan, pola 

cocok tanam polkultur dan lain sebagainya. Untuk itu perlu proses 

penyusunan rancangan peraturan yang mendorong perilaku baru 

yang berdampak pada pengurangan risiko kebakaran lahan. 

 

 

 

Dengan begitu, dalam hal perancangan peraturan yang paling 

penting untuk dipahami adalah masyarakat dan dimensi-dimensi 

norma implisitnya.  

Sayangnya memahami dinamika masyarakat bukanlah hal 

yang mudah. Kenyataan sosial sehari-hari itu begitu semrawut. 

Begitu banyak aktor sosial di dalamnya, tua dan muda, laki-laki dan 

Dua Dimensi Norma
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perempuan, anak-anak dan orang dewasa, beragam peran sosial, 

profesi dan kepentingan, berhubungan satu sama lain secara 

terstruktur sekaligus juga acak, baik langsung maupun tidak 

langsung, formal maupun informal, dalam sebuah ruang dan waktu 

yang spesifik. Kalau dianalogikan seperti jam dinding, sepertinya 

teratur dan berlangsung linier, padahal bila dibongkar akan segera 

terlihat mesinnya sangat rumit. Seperti gambar di bawah ini: 

 

Gambar. Kenyataan Sosial. 

Namun bukan berarti kita tidak bisa memahaminya, walaupun 

hanya sebagian kecil saja dari kenyataan sosial tersebut. Yang 

diperlukan adalah kemampuan berpikir strategis. Berpikir strategis 

artinya melakukan pemilahan dan penyederhanaan terhadap 

kompleksitas dari kenyataan sosial sehingga bisa dianalisis dan 

dihubungkan satu sama lain agar tergambar bagiamana setiap 

komponen bekerja dan saling mempengaruhi. Seperti gambar di 

bawah ini, di mana setiap komponen terlihat lebih jelas dan 

bagaimana sifat hubungannya satu sama lain.  
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Gambar. Berpikir strategis. 

 

B.  Rangkuman Materi Pokok 2  

1) masih banyak kebiasaan buruk yang dilakukan saat merancang 

sebuah peraturan. Kebiasaan buruk tersebut dianggap sebagai 

sebuah penyakit regulasi atau disebut legis-feritis. Kebiasaan buruk 

di dalam merancang peraturan menyebabkan peraturan yang 

dibentuk tidak efektif dalam pelaksanaannya  

2) merancang suratu peraturan adalah proses kreatif. Peraturan 

bukan saja melulu sanksi dan sanksi. Penerapan sanksi tidak selalu 

sejalan dengan berubahnya perilaku orang.  Seorang ahli hukum 

bahkan menyebutkan bahwa merancang peraturan adalah suatu 

proses seni. 

3) Peraturan dibentuk untuk mengubah perilaku orang dari yang 

pelaku lama ke perilaku baru. Perilaku baru yang dimaksud adalah 

perilaku yang memberi dampak pada perubahan sosial yang lebih 

baik. 

4) Melihat Hukum (peraturan) dapat dilihat dari dua dimensi yaitu 

yang bersifat explisit berupa tanda-tanda atau bentuk-bentuk yang 

dapat dilihat dan dibaca (misalnya teks aturan, symbol rambu 

lalulintas, tanda larangan) dan yang bersifat implisit yang tidak bisa 
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diamati panca indera yaitu berupa kebiasaan, kesepakatan informal 

dan siasat-siasat.  
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MATERI POKOK 3  
LANGKAH-LANGKAH  

PERANCANGAN PERATURAN DESA 
 DENGAN PENDEKATAN STRATEGIS  

 

Setelah mempelajari Materi Pokok 3 ini, peserta mampu 
menjelaskan perancangan peraturan dengan pendekatan 

strategis 

  

A.  Uraian Materi Pokok 3 

Pada materi pokok ketiga ini akan dijelaskan bagaimana perancangan 

peraturan desa dengan pendekatan strategis.. 

 

1.  Mengenal pendekatan dan metode perancangan peraturan  

Untuk menemukan metode baru, sebelumnya perlu 

mengetahui metode perancangan peraturan yang sudah 

dikembangkan dalam proses pembentukan peraturan. Dalam buku 

Legislatve Drafting for Social-Democratic Change, Robert B. 

Seidman, Ann B. Seidman, dan Nalin Abeysekere memaparkan tiga 

metode perancangan peraturan yang dikembangkan di berbagai 

belahan dunia ini. 

 

a. 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. 

b.  Metode Taktis 

Metode kedua disebut dengan metode taktis, yang 

berarti setahap demi setahap atau perlahan. Perubahan 

yang cepat dan besar hanya akan menambah biaya sosial 

dan ekonomi yang luar biasa. 
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c. 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  

d. Metode Strategis 

Tiga pendekatan diatas masing-masing memiliki 

penekanan sendiri. Dalam konteks Indonesia yang 

sedang melakukan banyak perubahan dibutuhkan 

berbagai pendekatan atau metode diatas sebagai satu 

kesatuan. Penggabungan ketiga pendekatan atau 

metode diatas kemudian disebut sebagai 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.  

 

Apabila digambarkan, maka metode atau pendekatan 

perancangan peraturan ada sebagai berikut: 
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Pendekatan perancangan peraturan yang akan 

dikembangkan dalam modul ini adalah pendekan 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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Sedangkan tahapan perancangan peraturan dapat 

digambarkan sebagaimana gambar dibawah ini. 
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Penjelasan mengenai tahapan perancangan dengan 

pendekatan strategis adalah sebagai berikut: 

Pada 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.  

Pada 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.  

Pada 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 cita-cita tersebut.  

Pada 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.   

Pada 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. 

Pada 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. 

 

Sedangkan dalam merumuskan desain solusi strategis yang akan menjadi 

bahan baku pada saat menuliskan kalimat-kalimat pasal peraturan 

digambarkan sebagai berikut: 
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2.  Pelaksanaan tahapan perancangan peraturan desa   

Berikut ini akan dijelaskan secara rinci tahapan-tahapan 

dalam perancangan peraturan dengan pendekatan strategis. 

 

a. Memahami masalah sosial 

Lihat gambar yang tertera dibawah ini.  
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Hukum dapat dijadikan alat oleh penguasa untuk 

mewujudkan perubahan sosial. Perubahan sosial yang diharapkan 

dapat terjadi hanya bila hukum ditujukan kepada sasaran yang 

tepat, yaitu perubahan institusi. Pengertian institusi di sini adalah 

seperangkat perilaku berulang yang dilakukan oleh individu atau 

kelompok secara terus-menerus. Pemahaman mengenai institusi 

merupakan pengetahuan dasar dalam mempelajari dan memahami 

perilaku tertentu yang dilakukan seseorang di depan hukum. 

Langkah memetakan masalah sosial digambarkan sebagai 

berikut:  

 

 

 

Sebelumnya, kita perlu tahu definisi situasi sosial. Situasi 

sosial adalah satu set perilaku berulang yang memberikan dampak 

signifikan bagi manusia dan lingkungan fisik. Itulah yang menjadi 

ruang lingkup sebagai dasar perancangan peraturan. 

Ada beberapa pertanyaan kunci yang dapat membantu kita 

mengindentifikasi situasi sosial. 

1) Apakah situasi itu punya dampak yang bisa dirasakan? 

2) Apakah situasi itu terjadi berulang-ulang atau sekali saja? 
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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 

situasi sosial. Namun, dalam mengidentifikasinya, perancang harus 

jeli dan menganalisisnya secara empiris. 

Untuk membantu kita dalam menjawab tiga pertanyaan di 

atas, ada tiga langkah yang dapat kita lakukan. 

 

1) Mengidentifikasi Gejala Sosial 

Untuk membuktikan dampak situasi sosial, kita perlu 

menilik gejalanya. Dalam hal itu, gejala adalah hal-hal nyata 

yang dapat dilihat dan dirasakan. Hal itu dapat dijelaskan 

melalui analogi penyakit. Ketika sakit, kita datang ke dokter 

dan menceritakan gejala-gejala yang kita alami, seperti 

demam, tekanan darah rendah, dan pusing. Kemudian, 

dokter mengumpulkan gejala itu dan mendiagnosis penyakit 

yang diderita.  

Mari kita ambil contoh kasus. Bencana kabut asap 

dapat kita identifikasi dari beberapa gejala misalnya perilaku 

seseorang atau badan usaha yang melakukan pengeringan 

lahan gambut untuk usaha budidaya (perkebunan / 

pertanian), konversi hutan untuk kepentingan non hutan 

(tambang, jalan),  membuka lahan dengan cara membakar 

(proses landclearing) dari perusahaan pemegang izin usaha.  

Pemaparan tentang gejala tersebut penting untuk 

meyakinkan pemerintah, lembaga perwakilan, serta 

masyarakat untuk mengambil kebijakan. Mereka perlu 

mengetahui bahwa peraturan yang disusun memang 

dibutuhkan untuk memecahkan situasi sosial. Di sini, 

perancang harus mampu menunjukkan gejala berdasarkan 

bukti-bukti empiris dan data-data ilmiah misalnya foto-foto 

kejadian, pemberitaan media, hasil penelitian, data statistik, 

dan kajian peraturan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan 

bahwa gejala yang diajukan sesuai dengan data dan fakta 

yang ada. Perancang juga harus dapat menjelaskan secara 
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logis bahwa gejala-gejala itu mengarah pada situasi sosial 

tertentu.  

2) Membuktikan Dampak  

Kita membuktikan situasi sosial dengan melihat gejala 

dan membuktikan bahwa gejala itu mempunyai dampak 

terhadap masyarakat. Kita harus dapat menunjukkan bahwa 

gejala-gejala itu memberikan pengaruh kepada masyarakat.  

Menyambung contoh di atas, ketika ada bencana asap, 

dampak yang terjadi adalah makin banyak orang di desa yang 

datang ke puskesmas atau rumah sakit atau tidak lagi bekerja 

di kebun atau sawah mereka. Dampak lainnya yakni keluarnya 

uang untuk membeli obat dan membayar jasa dokter yang 

telah memeriksa. 

Penjabaran tentang dampak situasi sosial memegang 

peranan penting dalam meyakinkan pemangku kepentingan 

untuk membuat kebijakan. Mereka perlu mengetahui 

keadaan yang terjadi akibat gejala-gejala situasi sosial yang 

telah disebutkan sebelumnya. 

  

3) Memetakan aktor dan perilakunya 

Di samping pemahaman soal institusi, kita perlu 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang 

berperilaku tertentu di depan hukum. Pada dasarnya, perilaku 

seorang di depan hukum dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu 

lembaga pembuat UU, lembaga penegak hukum, dan si 

pengemban peran sendiri (orang yang diatur oleh hukum 

tersebut). 

Karena peraturan hanya dapat mengatur perilaku, 

diperlukan pembuktian tentang perilaku dan aktornya (siapa 

dan apa tindakannya) yang menimbulkan situasi sosial.  

Ada dua aktor yang perilakunya perlu kita identifikasi. 

a) Pengemban peran (role occupant) 

Pengemban peran adalah pihak-pihak (individu, 

organisasi, kelompok individu) yang perilakunya 

turut berperan dalam menimbulkan situasi sosial.   

b) Pelaksana peraturan (implementing agent) 
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Pelaksana peraturan adalah pihak yang diberi kewenangan 

oleh peraturan untuk memastikan pengemban peran 

berperilaku sesuai peraturan.  

Sebagai contoh, dalam kebakaran hutan dan lahan, 

pengemban peran yang dimaksud adalah pemegang izin 

usaha perkebunan yang melakukan pembakaran. Sementara 

itu, pelaksana peraturannya adalah Kementerian Pertanian, 

Kementerian Lingkungan Hidup (Kementerian LHK) dan 

Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang 

(Kementerian ATR), Pemerintah Daerah (Pemda) serta 

Kepolisian.  

Perilaku Kementerian Pertanian dan atau Pemda 

(provinsi / kabupaten / kota) tidak melakukan pengawasan 

yang memadai kepada pemegang izin usaha perkebunan 

untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. 

Kementerian LHK dan atau Pemda tidak menjalankan proses 

penerbitan izin lingkungan dengan sungguh-sungguh. 

Kementerian ATR tidak melakukan pengawasan terhadap 

pemegang HGU yang tidak menjalankan kewajiban hukum 

sesuai aturan. Kepolisian tidak menjalankan penindakan 

yang tegas kepada pemegang izin usaha yang melakukan 

pembakaran. 

 

b. Menggali Akar Masalah 

Tahap selanjutnya dalam memahami masalah adalah 

menemukan penyebab perilaku tersebut. Peraturan dinilai berhasil 

bila mampu mengubah atau menghilangkan berbagai penyebab 

perilaku bermasalah. Artinya, penyebab terjadinya perilaku 

bermasalah perlu diketahui agar dapat menyusun visi dan elemen 

sukses. 

Yang perlu diingat dalam mencari penyebab perilaku 

bermasalah tersebut adalah “satu perilaku bermasalah selalu 

ditimbulkan oleh banyak penyebab”. 

Dalam menemukan perilaku bermasalah, kita perlu 

merumuskan dugaan yang menjadi penyebab perilaku itu 

berdasarkan fakta-fakta empiris yang ada. Berbagai prakiraan itu 

harus dibuktikan oleh fakta empiris dan dijelaskan secara logis 

dalam hubungan sebab-akibat. 
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Mari kita perhatikan contoh kasus sederhana berikut. 

Seseorang tidak menggunakan helm pada saat mengendarai 

kendaraan bermotor. Kalau kita coba menyusun dugaan tentang 

alasan dia berperilaku demikian, ada beberapa hal yang bisa 

didapatkan, antara lain: 

• ia lupa membawa helm; 

• ia tidak mempunyai uang untuk membeli helm; 

• ia sengaja tidak memakai helm karena di jalan itu biasanya 

tidak ada polisi; atau 

• ia tidak tahu bahwa harus menggunakan helm bila 

mengendarai motor. 

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. 

 

Ketujuh kategori tersebut bukan suatu urutan prioritas, 

tetapi hanya alat bantu untuk mempermudah kita untuk 

mengingat. Tidak harus semua kategori ROCCIPI terpenuhi. Bisa 

jadi, penyebab perilaku bermasalah hanya memenuhi kategori 
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ROCC karena tidak ada penyebab dalam kategori IPI. Kategori-

kategori dalam urutan itu pun mungkin saja belum lengkap. 

ROCCIPI terbuka untuk ditambahkan dengan kategori baru.  

Mari kita telaah satu per satu ROCCIPI tersebut. 

 

a) 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 

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. 

 

b) Opportunity (Kesempatan/Peluang) 
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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 

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.  

 

c) 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: 

• “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?” 
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Capacity aktor terdiri atas: 

 Politik  

Kemampuan politik biasanya berhubungan 

dengan tingkat kepemilikan aktor terhadap posisi-

posisi strategis dalam proses penyelenggaraan 

negara, misalnya jabatan-jabatan 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 kemampuan-

kemampuan tersebut, biasanya semakin besar pula 

dukungan fasilitas yang harus diberikan agar mereka mampu 

berperilaku sesuai peraturan. 

 

d) Communication (Komunikasi) 

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 
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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.  

 

e) Interest (Kepentingan) 

Kategori Interest berguna untuk menjelaskan 

pandangan aktor tentang akibat dan manfaat dari setiap 

perilakunya. Akibat dan manfaat itu bukan saja bersifat 

material—seperti keuntungan ekonomi, tapi juga 

nonmaterial—seperti penghargaan dan pengakuan. 

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 
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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.  

 

f) 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.  

 

g) 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 

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. 
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c. Memetakan Aset/Kekuatan 

Sebelumnya mari lihat gambar dibawah ini: 

 

Sebelumnya, kita sudah dijelaskan tentang peran 

perancang. Perancang berperan untuk melakukan studi 

empiris dalam mengenali bentuk-bentuk perilaku individu 

dan kelompok terkait perilaku yang hendak diatasi oleh 

peraturan. Cara perilaku problematik yang sudah terinstitusi 

itu diformulasikan dan disusun oleh perancang dalam bentuk 

peraturan yang sudah dijelaskan pada langkah memahami 

masalah.  

Fakta empiris tersebut begitu mempengaruhi proses 

dan hasil perancangan. Meskipun pengemban amanat 

pembentuk peraturan bisa berbeda-beda, perancang tetap 

mempunyai peran dan posisi yang sama. Maka itu, cara 

pandang perancang begitu penting dalam hal ini.  

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 
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yang ada, tetapi juga dapat menjawab pertanyaan lain di luar 

masalah yang tampak.  

Dalam memetakan aset/modal atau kekuatan adalah 

dengan menimbang kekuatan dari sisi ekonomi, sosial-

budaya dan politik. 

Kita telah mengetahui keuntungan dari melihat segala 

sesuatu berdasarkan kekuatan yang dimiliki. Maka dari itu, 

dalam merancang peraturan pun, kita perlu melihat potensi 

yang ada. Selami lagi potensi ekonomi, sosial, dan politik dari 

situasi sosial yang sudah ditentukan.  

Kekuatan ekonomi dan sosial penting untuk diketahui. 

Jika menyadari kekuatan ekonomi dan sosial, suatu 

kebijakan dapat menjawab banyak pertanyaan, bahkan turut 

mengembangkan daerah itu.  

Jika anda pergi ke Desa Tenganan di Bali, anda dapat 

melihat bahwa mereka mempunyai kekayaan alam yang luar 

biasa. Mereka bahkan sanggup hidup dari kekayaan alam 

yang mereka miliki. Tak hanya itu, mereka juga mempunyai 

ciri khas kain tenun ikat ganda. Ditambah, mereka juga masih 

memegang teguh adat-istiadat yang ditinggalkan oleh para 

pendahulunya. Maka dari itu, Desa Tenganan menjadi desa 

yang unik di Bali -- yang notabenenya justru begitu modern 

sebagai salah satu pusat pariwisata Indonesia. 

Atas kesadaran potensi yang dimiliki, mereka 

menjadikan desanya sebagai salah satu jaringan ekowisata. 

Desa Tenganan menjadi tempat wisata dengan tetap 

menjaga kelangsungan hidup alam dan juga adat-istiadatnya. 

Banyak pengunjung datang untuk melihat kekayaan alamnya 

dan juga mengambil inspirasi dari desa adat yang terbilang 

unik. Dengan demikian, penduduk setempat tetap 

mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil penjualan 

oleh-oleh, tenun ikat ganda, dan juga biaya masuk, termasuk 

makan siang para turis. Potensi mereka digunakan untuk 

mengembangkan daerahnya.  

Selain itu, kekuatan politik di suatu daerah tempat 

peraturan berlaku turut memegang kunci. Kekuatan politik 

dapat mempengaruhi proses perancangan yang 

menghasilkan sesuatu berupa kesepakatan masyarakat. Kita 

ambil contoh kejadian di Sumba Barat. Masyarakat di sana 

begitu menyadari kekuatan yang mereka miliki, misalnya 
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kesadaran politik dari segala penjuru dan berbagai lapisan 

masyarakat. Oleh karena itu, mereka mendambakan 

peraturan yang melindungi hak mereka untuk berpartisipasi 

demi melegalisasikan partisipasi mereka.  

Masyarakat setempat sudah mempunyai forum 

tersendiri yang memang mereka gunakan untuk bertukar 

pikiran. Forum yang mereka miliki sudah terbentuk akibat 

tradisi yang memang sudah dilakukan dari tahun ke tahun. 

Para petani, perempuan, tokoh agama, tokoh adat masing-

masing mengadakan pertemuan rutin untuk membahas isu 

yang sedang mereka geluti. Selain itu, ada pula musyawarah 

dari tingkat lingkungan sampai tingkat desa yang juga 

diadakan secara rutin. Forum-forum sadar politik itu 

merupakan kekuatan Sumba Barat. 

Atas dasar itulah, mereka menjadikan forum-forum itu 

sebagai tempat untuk merencanakan peraturan yang 

mereka dambakan. Jadi, peraturan dirancang secara 

partisipatif dan sudah pasti menyuarakan aspirasi 

masyarakat setempat karena sudah melalui berbagai forum 

yang memperhitungkan perwakilan kelompok masyarakat.  

Salah satu keberhasilan yang telah Sumba Barat 

lakukan adalah pengambilan peran berbagai kalangan dalam 

proses perancangan peraturan tentang penyusunan 

anggaran yang partisipatif. Segala ide mereka keluarkan dan 

turut didengarkan, bahkan turut diterima dan dijadikan 

pasal-pasal dalam peraturan itu melalui forum-forum 

nonfomal yang memang sudah sering mereka lakukan. 

Dengan demikian, peraturan yang dibuat besar 

kemungkinannya untuk berjalan karena memanfaatkan 

kekuatan daerah yang bersangkutan.  

Setelah mengubah cara pandang dan juga 

mempertimbangkan ekonomi, sosial, dan politik, kita dapat 

merangkum kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Potensi itu 

akan menjadi tenaga pendorong saat menyusun visi dalam 

langkah menentukan tujuan. 
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d. Menentukan Tujuan/Target perubahan 

Kesadaran untuk melakukan perubahan, termasuk dengan 

membuat peraturan, bukan hanya karena situasi yang ada 

bermasalah atau menyulitkan kehidupan bersama. Kesadaran untuk 

melakukan perubahan itu bisa timbul karena mengidamkan situasi 

yang baru, lebih baik, atau sekadar berbeda—meskipun situasi yang 

ada sebetulnya baik-baik saja.  

 

 

 

Membeli perangkat teknologi baru adalah salah satu 

contohnya. Hidup kita tak kurang sesuatu pun sebelum ada telepon 

selular. Akan tetapi, dengan memilikinya, kita bisa melakukan 

sesuatu yang berbeda dari kehidupan biasanya. Keinginan memiliki 

telepon selular bagi banyak orang juga bisa mengubah beberapa 

aktivitas harian, misalnya mengurangi volume jajan dan belanja, 

menabung lebih banyak dari biasanya, atau menggunakan alat 

transportasi yang berbeda ke kantor.  

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 mendistribuskan harapan. Perasaan-perasaan seperti 
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kepedulian atau cemas yang tumbuh dan berkembang di antara 

warga terkait erat dengan kapasitas masyarakat mendistribusi 

mimpinya.  

Tanpa harapan, sebuah bangsa tak akan ke mana-mana. 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.  

Sebagai perangkat kerja masyarakat, 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.  

 

 Mencipta Tujuan, Menggapai Mimpi 

Sebagai suatu cara untuk mengubah tindakan sosial 

masyarakat, peraturan menawarkan berbagai tindakan baru 

yang apabila dilakukan secara efektif oleh para sasaran, diduga 

situasi baru yang diidamkan akan lebih mungkin tercapai. 

Namun, tindakan yang efektif perlu arah dan tujuan agar punya 

makna dan bukan sekadar ritual kosong.  

Seperti dalam contoh di atas, dengan menetapkan tujuan 

memiliki telepon selular, seseorang akan lebih memahami dan 

meyakini tindakan-tindakan barunya. Menabung, mengirit 

(mengurangi volume jajan dan belanja), dan mengurangi 

kenyamanan (mengubah moda transportasi) akan 

menyumbang pada situasi yang diidamkannya, yakni memiliki 

telepon selular. Semakin kongkret tujuan peraturan dan 

semakin bersemangat misi peraturan itu, maka semakin mudah 

seseorang mengacu pemaknaan tindakan sosialnya. 

Bagaimana mencipta tujuan baru yang kuat?  
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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 sehari-hari; 

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. 

 

 Brainstorming 

Secara teknis, brainstorming lebih dari sekadar 

mencurahkan ide dan pendapat. Kegiatan itu membuat badai di 

otak atau mengguncang-guncangnya agar menelurkan 

gagasan yang luar biasa alias gagasan yang lebih memiliki 

kemampuan untuk mengatasi situasi baru. Hasilnya sudah pasti 

bukan gagasan usang yang sudah terbukti hanya mengalihkan 

perhatian saja dan tidak menggerakkan perubahan yang 

sesungguhnya. Mengapa proses badai-otak itu menjadi amat 

penting? 

Kenyataan atau realitas sebetulnya berjarak dari 

pengetahuan manusia. Eksistensinya tidak tergantung 

terhadap pengetahuan itu. Namun, dalam hubungannya 

dengan dunia sosial dan fenomena sosial—seperti tindakan, 

teks, dan institusi, realitas selalu tergantung pada konsep 

(concept-dependent).  

Pengetahuan selalu berada dalam konteks. Jadi, sedari 

awal, pengetahuan sudah terbingkai (framed) oleh berbagai 

hal, seperti nilai, kebiasaan, ideologi, organisasi, dan ilmu 

pengetahuan. Pengetahuan yang kini digunakan adalah bagian 

dari produksi masa lalu untuk mengatasi situasi yang pada masa 

itu hendak dipecahkan—baik berhasil atau tidak.  

Refleksi atas aplikasi praktis pengetahuan tersebut 

menjadi pegangan saat ini. Namun, refleksi itu tidak serta-

merta mampu menjawab situasi baru yang sering kali tidak 
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pernah terjadi sebelumnya, bahkan belum ada referensi 

pembandingnya sama sekali. Bahkan, pengetahuan lama itu 

justru kerap menghambat berkembangnya solusi kreatif.  

Pengetahuan, pada umumnya—meskipun tidak 

eksklusif, hadir dalam medium bahasa. Karakter bahasa serta 

cara kita menggunakannya terkait erat dengan konteks sosial 

tempat bahasa dan cara komunikasi hidup dan berkembang. 

Oleh karena itu, proses brainstorming menjadi aktvitas awal 

untuk mengguncang dominasi pengetahuan yang sudah 

terbingkai untuk melandasi langkah reframing—mencari 

bingkai pemikiran baru.  

Proses yang sangat penting untuk mengawali 

brainstorming adalah eksplorasi ide. Pertanyaan kunci menjadi 

hal yang sangat serius dalam tahap itu. Langkah selanjutnya 

adalah proses saling memahami penjelasan atau alasan di balik 

tiap ide. Pemahaman terhadap tiap ide membantu proses 

polinasi ide dan membangun rasa saling-percaya dalam proses 

diskusi selanjutnya.  

Tips dalam melakukan brainstorming, yaitu: 

- berpikir meluas; 

- manfaatkan otak kanan dan gerak tubuh; 

- jangan menilai dan menyaring ide-ide yang keluar; dan 

- pertanyaan yang bertenaga (powerful). 

 

 Reframing (membingkai ulang) 

Reframing merupakan proses peluruhan keistimewaan 

bingkai-bingkai lama terhadap pengetahuan kita dan 

didudukkan sejajar dengan ide-ide segar. Proses itu menjadi 

kunci karena akan menentukan gambar dari situasi yang baru. 

Tanda-tanda proses pertemuan sudah memasuki reframing 

adalah ketika tiap peserta sudah mulai bisa memahami ide 

peserta lain dengan baik. Kemudian, mereka mulai berbincang 

dengan kerangka berpikir baru.  

Berikut beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

membantu proses reframing. 

• Tahun 2025: berpikir loncat melampaui waktu. 

• Greenfield: berpikir seolah-olah tidak ada hambatan. 
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• Transporter: berperan menjadi orang dari lembaga 

lain. 

• Eureka: berpikir dengan mengkaitkannya pada suatu 

benda. 

• Scenario Building: menulis cerita yang dibayangkan. 

• House of Process: membuat alur bergambar. 

• Contradiction: membedakan antara masalah dan 

penghalang. 

 

 Menyusun Indikator atau tanda-tanda Sukses 

Setelah mendapatkan gambaran visi yang sungguh-

sungguh diinginkan, para perancang akan mulai berfokus pada 

cara mimpi itu dapat diwujudkan. Prasyarat-prasyarat yang 

menunjukkan mimpi itu akan terwujud harus dijabarkan. Hal itu 

akan mempermudah kita dalam mewujudkan mimpi atau 

mengidentifikasi keberhasilan mimpi yang telah dirancang 

bersama.  

Mari kita ambil contoh dalam isu kebakaran hutan dan 

lahan. Visi yang sudah disusun memaparkan situasi baru, 

seperti pembukaan lahan sudah banyak dilakukan dengan 

tanpa bakar. Masyarakat telah memiliki pengetahuan dan 

keterampilan membuka lahan tanpa bakar. Maka itu, untuk 

mencapai tersebut, prasyarat-prasyarat apa saja yang harus 

ada? Berikut contohnya. 

- Adanya forum belajar di setiap dusun atau RT mengenai 

pembukaan lahan tanpa bakar. 

- 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.  

 

Setiap syarat tersebut disebut sebagai elemen sukses. Setiap 

elemen sukses itu akan menjadi target dari peraturan perundang-

undangan. 
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e. Menetapkan Isu Strategis 

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 yang terbatas, maka penentuan ini menjadi langkah penting 

sebelum merancang rumusan rancangan peraturan. 

 

B.  Rangkuman Materi Pokok 3 

1) Umumnya ada 3 pendekatan atau metode dalam merancang 

peraturan yaitu metode Idealis, metode taktis dan metode 

pragmatis. Di dalam modul pelatihan ini, diperkenalkan metode 

baru yaitu pendekatan strategis. Pendekatan strategis digunakan 

agar peraturan sebagai bagian dari rencana strategis dari desa 

dalam mengatasi masalah di desa.  

2) Tahap kesatu dari perancangan peraturan desa dengan 

pendekatan strategis adalah menentukan isu strategis. Isu 

strategis yang dipilih akan menjadi perhatian utama dalam 

merancang desain peraturan desa. 

3) Penentuan isu strategis dilakukan melalui tahapan yaitu:  

 Pemetaan masalah-masalah  

 Mengidentifikasi akar masalah dengan instrument ROCCIPI 

 Memetakan aset/modal atau kekuatan  

 Menentukan tujuan yang dikehendaki 

 Menganalisis dan menetukan isu strategis yang ingin dipilih.  
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MATERI POKOK 4  

MENDESAIN RANCANGAN PERATURAN DESA 
SEBAGAI SOLUSI STRATEGIS DESA 

 
  

Setelah mempelajari Materi Pokok 4 ini, peserta mampu 
mendesain perancangan peraturan desa sebagai solusi 

strategis untuk mengatasi masalah di desa. Alat bantu yang 
digunakan adalah metode kanvas.  

  

A.  Uraian Materi Pokok 4 

Sebelumnya, kita sudah menjejakkan langkah-langkah di penentuan Isu 

Strategis. Langkah kita belum berhenti di situ. Pada bagian ini, kita akan 

masuk pada tahap selanjutnya yaitu merancang desain peraturan 

sebagai solusi strategis desa dalam mengatasi masalah sosial. Ada tiga 

langkah yang dilakukan pada tahap merancang desain peraturan. 

Pertama, memilih elemen sukses/ukuran keberhasilan; kedua, mencari 

faktor-faktor pendukung; dan ketiga, mengidentifikasi enam kelompok 

aturan peraturan perundang-undangan. 

 

Anda bisa lihat gambar yang menjelaskan kanvas desain peraturan desa. 
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1. Memilih dan menentukan Ukuran keberhasilan  

Pada tahap pemilihan tujuan, perancang telah menyusun visi 

dari situasi yang dihadapi. Kemudian, perancang pun sudah 

menarik indikator/ukuran sukses dari visi 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 yang paling berpengaruh memang 

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 elemen 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. 
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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 sukses yang dipilih harus kita yakini 

mampu menyelesaikan penyebab (akar masalah) dari situasi sosial 

pilihan kita.   

Perancang juga perlu memperhitungkan akibat-akibat dari 

berbagai alternatif tindakan yang diusulkan. Hal itu dilakukan untuk 

meyakinkan bahwa elemen sukses yang dipilih benar sekaligus 

menghindari dampak-dampak yang tidak diinginkan. 

• Pengaruh kepada Kelompok Retan 

Tidak ada satu peraturan pun membawa pengaruh yang 

sama terhadap berbagai lapisan sosial dalam masyarakat.  

Contoh:  

Suatu peraturan tentang pembukaan lahan tanpa bakar 

mengasumsikan seorang petani memiliki lahan. Bagi warga 

desa yang tidak memiliki lahan, tentu peraturan desa ini 

seperti mengatur hal yang dia tidak memilikinya (lahan). 

Tidak seperti orang-orang yang memiliki kekuasaan dan hak-

hak istimewa, kelompok-kelompok sosial yang rentan secara 

ekonomi, politik, dan sosial budaya tidak mampu 

mempengaruhi pembentukan peraturan. Kelompok rentan 

yang dimaksud misalnya saja kelompok miskin, kelompok 

petani tidak memiliki tanah, kelompok perempuan dan anak-

anak, serta kelompok-kelompok lain yang secara nyata 

terbatas aksesnya untuk mempengaruhi proses 

pembentukan peraturan.  

 

• Pengaruh terhadap Hal-hal Mendasar 

Sebuah peraturan juga berpotensi mengancam kelestarian 

ekologis, perlindungan terhadap hak asasi manusia, 

pemerintahan yang baik, dan keadilan gender.  

 

a) Lingkungan 

Walau hampir setiap rancangan peraturan 

memberi dampak pada lingkungan, pemerintah desa 
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sering kali tidak kunjung memberikan perlindungan yang 

memadai bagi lingkungan hidup. Seorang perancang 

harus membuktikan potensi dampak pemberlakukan 

suatu rancangan peraturan bagi lingkungan hidup. Bukti-

bukti itu memberikan dasar dalam mengambil 

keputusan.  

 

b) Hak Asasi Manusia (HAM) 

Dalam beberapa kasus, dampak negatif terhadap 

HAM terlihat sangat jelas. Misalnya, tindakan untuk 

menerapkan sanksi atau disinsentif kepada perusahaan 

atau kelompok orang pembakar lahan yang tidak 

diterapkan secara sungguh-sungguh, mengakibatkan 

hilangnya akses petani terhadap tanah atau lahan 

pertanian yang ikut terbakar. Aparat desa yang tidak 

melakukan tindakan sesuai kewenanganya akan 

berpotensi menyebabkan terlanggarnya hak asasi. 

 

c) Tatanan Pemerintahan yang Bersih  

Seorang perancang harus memastikan proses 

pengambilan keputusan yang dimuat dalam rancangan 

peraturannya memungkinkan terjadinya mekanisme 

partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Pada masa 

transisi politik, proses partisipasi jauh lebih sulit 

diselenggarakan. Sering kali yang terjadi justru 

penambahan ruang dan akses yang lebih luas bagi 

kelompok elit. Oleh karena itu, kepekaan terhadap 

keterlibatan kelompok rentan dalam proses 

pengambilan keputusan harus lebih dibangun lagi. 

Maksud partisipasi adalah pemberdayaan, terutama bagi 

kelompok-kelompok yang selama ini ditinggalkan atau 

bahkan dipaksa bungkam dalam sebuah proses 

kebijakan.  

 

d) Keadilan Gender 

Sering kali, peraturan secara sadar atau tidak sadar 

memuat ketentuan-ketentuan yang tidak sensitif gender. 

Artinya, peraturan itu tidak mempertimbangkan bahwa 

dalam kenyataan sosialnya, kapasitas dan peluang yang 
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dimiliki kelompok berjenis kelamin tertentu (umumnya 

perempuan) tidak sama dengan kelompok lain 

(umumnya laki-laki). Jadi, ketika peraturan itu 

dilaksanakan, ketentuan yang tidak sensitif gender justru 

melestarikan kondisi tidak setara antara kelompok 

perempuan dan laki-laki.  

 

Akibat dan manfaat (ekonomi, sosial, dan politik) dapat 

diartikan sebagai dampak atau konsekuensi makro, baik yang 

bersifat positif maupun negatif, yang bisa diduga ketika peraturan 

diterapkan. Akibat dan manfaat itu hanya dapat diukur dalam 

jangka menengah dan panjang.  

Dengan menganalisis akibat dan manfaat, perancang dapat 

secara logis menimbang-nimbang besarnya dampak peraturan 

dalam lingkup yang lebih luas, tidak semata-mata kepentingan 

pragmatis saja. Analisis itu juga secara tidak langsung menyajikan 

kemungkinan-kemungkinan daftar peraturan pelaksana teknis 

yang harus dibentuk untuk mengefektifkan peraturan yang 

dimaksud.  

Agar para pembentuk peraturan mampu mengambil 

keputusan secara optimal, perancang peraturan perlu memberikan 

pertimbangan-pertimbangan yang lengkap mengenai dampak dan 

pengaruh yang akan timbul ketika peraturan itu dijalankan. 

Pertimbangan-pertimbangan yang disajikan oleh perancang tetap 

harus disandarkan pada analisis yang rasional dan bukti-bukti 

empiris yang kokoh, bukan sekadar khayalan atau dugaan subjektif 

perancang. Untuk memenuhi prasyarat itu, ada beberapa teknik 

analisis yang bisa digunakan.  

Setiap teknik analisis disajikan secara sederhana, sekadar 

memberikan gambaran bahwa ada beragam teknik yang dapat 

membantu perancang untuk mencari bukti dan menyusun 

argumentasi yang memadai sebagai pertimbangan pembentuk 

kebijakan.  

 

a) Valuasi 

Teknik ini mempunyai banyak variasi. Biasanya, teknik 

itu digunakan oleh para pelaku bisnis. Secara sederhana, 

teknik itu mengkonversi dampak-dampak dan pengaruh-

pengaruh yang diprediksi akan muncul dalam bentuk uang. 
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Dalam bahasa yang vulgar, teknik itu menyajikan jumlah uang 

yang harus dibayar akibat terbitnya sebuah peraturan.  

Kelebihannya, para pengambil kebijakan dapat dengan 

mudah memberikan bayangan berdasarkan pertimbangan 

keuntungan dan biaya yang harus ditanggung untuk sebuah 

peraturan. Keterbatasan dari teknik itu adalah tidak semua hal 

bisa dengan mudah dikonversi dalam bentuk “rupiah”. 

Contohnya adalah kasus pembentukan peraturan daerah yang 

memberikan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat. 

Meningkatnya kemampuan lembaga-lembaga adat untuk 

mengelola komunitasnya sendiri tidak dapat dihitung dalam 

“rupiah”. 

 

b) Siapa yang diuntungkan? 

Setiap peraturan selalu memberi efek khusus pada 

kelompok tertentu. Teknik tersebut memberikan pemetaan 

kepada para pengambil kebijakan tentang kelompok mana 

yang mendapat beban lebih banyak dan kelompok mana saja 

yang sekiranya memperoleh manfaat lebih besar dibanding 

yang lain sebagai akibat dari munculnya sebuah peraturan. 

Gambaran yang sangat rinci dan tegas tentang siapa dan apa 

(beban dan manfaat) yang akan ditanggung oleh sekelompok 

orang dapat menambah bobot nilai rancangan peraturan. 

Gambaran nyata tentang ada pihak yang “menderita” dan ada 

pihak yang “bahagia” akan memberi nyawa teks rancangan 

peraturan.  

Kekurangannya, teknik tersebut bisa tergelincir dalam 

perdebatan yang terlalu menyederhanakan apabila asumsi 

yang digunakan oleh perancang tidak kokoh dan kritis. 

Misalnya, salah satu kelompok yang diuntungkan dalam 

ketentuan insentif dan disinsentif dalam pembukaan lahan 

tanpa bakar. Mereka yang tidak memiliki lahan dengan mereka 

yang memiliki lahan diasumsikan sama. Maka yang memiliki 

lahan tetapi tidak membakar akan mendapat keuntungan atas 

insentif yang diperoleh. 

 

c) Seberapa penting perubahan yang terjadi? 

Perubahan yang bisa didorong oleh sebuah peraturan dapat 

diprediksi besaran kualitasnya. Perancang dapat memberikan 
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penilaian yang tegas terhadap seberapa luas, seberapa mendalam, 

seberapa bermakna, dan seberapa signifikan perubahan yang akan 

terjadi dibanding upaya yang harus ditempuh untuk mendorong 

perubahan itu. 

Contohnya adalah keinginan untuk mencegah kebakaran 

lahan gambut, diatur larangan membakar lahan untuk pertanian. 

Akibatnya para petani tidak melakukan pekerjaan Bertani dan tidak 

memperoleh penghasilan dari lahan pertanian yang dimilikinya. 

Perubahan perilaku yang diatur dalam peraturan desa apakah 

merupakan hal yang penting untuk dilakukan sementara ada 

kepentingan pendapatan petani dari produksi pertanian. Analisis 

atas bentuk perubahan yang terjadi di desa perlu dilakukan secara 

hati-hati.  

 

d) Teknik kombinasi 

Berbagai teknik analisis di atas dapat dikombinasikan untuk 

menangkap kompleksitas dan dinamika kenyataan sosial dan 

perubahan sosial yang akan terjadi. Semakin lengkap analisis yang 

disajikan, semakin kredibel pula usulan yang diajukan oleh 

perancang. Selain itu, kepekaan perancang pada dampak dan 

pengaruh yang ditimbulkan akan meningkatkan kepekaan 

perancang pada rincian aturan yang akan disusun dalam sebuah 

rancangan peraturan. 

 

2. 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. 
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3. Menyusun Enam Elemen Aturan 

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; 

• 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 masalah-masalah 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. 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 
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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 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa 

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  

• 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 
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tentang pemeriksaan aturan yang mereka buat masih sesuai 

dengan kondisi masyarakat saat itu atau tidak. 

 

 Rangkuman Materi Pokok 4 

1) Desain rancangan peraturan desa merupakan langkah lanjutan 

setelah kita berhasil menentukan isu strategis. Desain 

rancangan peraturan ini bisa disebut juga sebagai desain solusi 

strategis.  

2) Dalam merancang desain peraturan, kita harus melakukan 

sejumlah langkah yaitu: 

 Memilih dan menentukan ukuran keberhasilan  

 Menyusun aktor dan perilaku barunya 

 Menyusun enam elemen aturan 
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MATERI POKOK 5  
MENYUSUN RANCANGAN KALIMAT PERATURAN  

 
 

Setelah mempelajari Materi Pokok 5 ini, peserta mampu 
menuliskan kalimat peraturan sesuai dengan tatacara 

pembuatan peraturan 

  

A.  Uraian Materi Pokok 5 

Ini adalah tahapan terakhir. Tahapan ini pada dasarnya adalah proses 

untuk menerjemahkan naskah akademik menjadi peraturan. Ada dua 

keterampilan teknis yang dibutuhkan, yaitu menyusun sistematika dan 

kalimat perundangan-undangan yang bertenaga.  

 

1. Menyusun Sistematika Peraturan Perundang-undangan 

Sistematika peraturan terkadang tidak dianggap sebagai 

bagian penting dalam menyusun peraturan perundang-undangan. 

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 aktor-

aktor 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. 

Aktor utama Membantu aktor menjalankan perilaku baru 

Penegak Hukum Memudah penegakan aturan 

Lembaga penyelesaikan sengketa Memudahkan proses penyelesaian sengketa 

Evaluator Memudahkan proses monitoring dan evaluasi 
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Kelompok yang tidak memahami isi peraturan tersebut 

berpotensi melakukan pelanggaran tanpa mereka sadari.  

2) Peraturan yang tidak sistematis dimanfaatkan celah-celahnya 

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.  

Tidak ada suatu teori tertentu untuk menyusun sistematika 

peraturan. Namun, ada prinsip yang perlu menjadi pegangan, yaitu 

membuat sistematika mudah dipahami dan membuatnya seperti 

bercerita. Dulu, menyusun sistematika peraturan ibarat membangun 

rumah tembok yang kaku. Maka itu, cobalah mengubah pola itu 

dengan membuatnya menjadi lebih lentur. Jangan terpaku pada 

sistematika peraturan yang pernah dibuat oleh perancang 

terdahulu.  

Walaupun tidak ada aturan baku, secara formal, sistematika 

harus mengacu kepada Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan 

Menteri Dalam Negari Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Teknis Peraturan di Desa.  

Patokan dalam undang-undang itu tidak mengurangi 

kebebasan berkreasi untuk menyusun sistematika. Pada dasarnya, 

tantangannya ada pada saat menyusun ketentuan utama. Alur, detil, 

serta perspektif peraturan sangat tergantung pada pengetahuan 

dan pemahaman pihak-pihak yang membuat peraturan. 
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Untuk memudahkan pihak yang dituju memahami logika 

rancangan undang-undang, perancang harus memperhatikan 

beberapa prinsip yang digunakan pada saat menentukan urutan.  

 Tempatkan fungsi-fungsi umum terlebih dahulu, kemudian 

fungsi-fungsi khusus, dan terakhir pengecualiannya. 

 Tempatkan ketentuan-ketentuan yang bersifat tetap, kemudian 

ketentuan yang bersifat transisi. 

 Sedapat mungkin, urutkan berdasarkan waktu atau tahapan 

proses. 

 

2. Kerangka Materi Sistematika Peraturan 

Substansi utama dari suatu peraturan berada dalam bagian 

Batang Tubuh. Batang tubuh memuat ketentuan-ketentuan 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: 

1) kelompok ketentuan definisi; 

2) kelompok ketentuan utama; 

3) kelompok ketentuan pelaksanaan atau penegakan; 

4) kelompok ketentuan insentif/disinsentif/sanksi; 

5) kelompok ketentuan penyelesaian sengketa; 

6) kelompok ketentuan pembiayaan atau penyediaan fasilitas 

pendukung; dan 

7) kelompok ketentuan teknis. 

 

Kecuali Kelompok Ketentuan Definisi, enam kelompok lainnya 

hampir sama dengan isi daftar kategori-kategori solusi. Hanya saja, 

dalam kerangka materi, usulan solusi-solusi itu berubah wujud 

menjadi rincian ketentuan yang bersifat normatif. Di bawah ini, 
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berbagai kelompok ketentuan itu dibahas secara ringkas untuk 

menggambarkan isi dari setiap kelompok ketentuan. 

 

1) Kelompok Ketentuan Definisi 

Setiap peraturan, terutama yang baru, juga merupakan 

kesepakatan-kesepakatan sosial mengenai:  

 jenis tindakan yang dianggap bermasalah;  

 pihak-pihak yang berwenang menilai bahwa tindakan 

tersebut bermasalah; 

 proses dan cara melakukan penilaian hal tersebut 

agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. 

 

Konsekuensinya, setiap ketentuan inti dalam peraturan 

tidak boleh mengandung arti yang luas sehingga bisa ditafsirkan 

sesuai dengan kepentingan atau pengalaman subjek yang 

diatur. Sebaliknya, peraturan harus memberikan batasan yang 

ketat dan realistis tentang suatu ketentuan.  

Kelompok Ketentuan Definisi merupakan wadah yang 

memuat batasan dan pengertian mengenai istilah serta konsep-

konsep utama yang ada pada sebuah peraturan. Perancangan 

peraturan di Indonesia meletakkan definisi-definisi dalam Bab 

Pertama tentang Ketentuan Umum. Jika tidak ada 

pengelompokan dalam bab, pengertian-pengertian itu 

dicantumkan dalam pasal-pasal awal. Dalam praktiknya, selain 

berisi definisi atau pengertian, bagian itu juga memuat tentang 

penjelasan singkatan yang digunakan peraturan. 

 

2) Kelompok Ketentuan Utama 

Kelompok ketentuan utama memuat perintah, larangan, 

atau kebolehan melakukan suatu tindakan tertentu. Muatan itu 

sesuai dengan laporan hasil pemetaan dan analisis berdasarkan 

pengalaman empiris yang berisi hasil identifikasi tentang 

berbagai aktor serta perilaku bermasalahnya. Ketentuan-

ketentuan itu menjadi dasar bagi aparat pelaksana peraturan 

untuk menentukan, menilai, dan memberikan insentif atau 

disinsentif atau sanksi sosial kepada pihak-pihak yang melanggar 

suatu peraturan. Meskipun demikian, perancang tidak boleh 

tergoda dan memaksakan seluruh aktor tampil dalam 
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rancangannya. Tampil atau tidaknya seorang aktor ditentukan 

oleh penyebab yang mendorong dia melakukan perilaku 

bermasalah.  

Tidak jarang, dalam sebuah peraturan, aktor-aktor utama 

yang dikenali sebagai pihak-pihak berperilaku bermasalah tidak 

muncul. Hal itu terjadi karena perilaku bermasalahnya 

disebabkan oleh sesuatu yang tidak dimilikinya (kategori 

kapasitas) atau suatu situasi yang berada di luar kendalinya 

(kategori peluang). Solusi yang dianjurkan adalah 

memerintahkan pihak lain melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu. Dengan demikian, kemampuan aktor atau situasi di 

sekeliling aktor berubah. Pada gilirannya, perilaku aktor akan 

berubah.  

Misalnya, solusi peningkatan kapasitas aktor tertentu 

melalui pelatihan-pelatihan yang sistematis dan terencana. 

Pengaturan dalam kelompok ketentuan utama kemudian berisi 

ketentuan bagi pejabat-pejabat tertentu, antara lain 

menyelenggarakan pelatihan atau pendidikan tertentu secara 

reguler bagi para aktor yang memiliki perilaku bermasalah.  

Tidak jarang perancang kemudian mengabaikan 

ketentuan-ketentuan yang rinci mengenai aktor-aktor tersebut. 

Pertimbangannya adalah para aktor dalam peraturan itu belum 

bermasalah karena organisasinya masih baru. Jadi, organisasinya 

tentu saja belum bekerja. Namun, paling sering adalah kesulitan 

mengidentifikasi para pihak yang menjadi aktor dalam sebuah 

lembaga pemerintahan yang terorganisasi secara kompleks dan 

hierarkis.  

Pada situasi demikian, cara yang dianjurkan adalah 

mengidentifikasi dengan spesifik para aktor yang bertugas di 

dalam lembaga tersebut. Kemudian, para aktor spesifik itu diatur 

dalam ketentuan-ketentuan tersendiri. Cara itu juga 

memudahkan identifikasi pelaksana-pelaksana peraturan yang 

akan menegakkan ketentuan itu.  

 

3) Kelompok Ketentuan Pelaksanaan atau Penegakan 

Kelompok ketentuan yang mengatur pelaksanaan atau 

penegakan ketentuan-ketentuan utama dalam sebuah 

peraturan menjadi perhatian khusus. Perhatian itu didasari oleh 

pandangan bahwa tidak ada gunanya ketentuan-ketentuan 
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utama diberlakukan jika tidak ada mekanisme rinci yang 

menjamin ketentuan-ketentuan itu akan dilaksanakan. 

Perhatian tersebut juga menunjukkan bahwa sebuah 

peraturan yang baik adalah peraturan yang bisa dilaksanakan. 

Pernyataan “…peraturannya sesungguhnya sudah baik, tapi 

pelaksanaannya saja yang buruk…” adalah omong kosong 

(contradictio in terminis). 

Pada intinya, isi ketentuan pelaksanaan harus mampu 

memastikan setiap aktor berperilaku sesuai dengan ketentuan 

utama. Isi utama ketentuan pelaksanaan itu: 

• pihak-pihak, orang, atau organisasi yang memastikan 

pelaksanakan ketentuan utama; 

• tugas dan wewenang para pelaksana; serta  

• prosedur dan kriteria untuk menegakkan ketentuan utama.  

 

Perancang dapat menggunakan daftar di bawah ini sebagai 

panduan menyusun ketentuan-ketentuan pelaksanaan atau 

penegakan. 
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Pelaksana utama: 

• Siapa saja yang memiliki syarat mengemban tugas 
pelaksanaan tersebut?  

• Bagaimana proses seleksinya?  

• Siapa yang mengangkatnya? 

• Kriteria atau prosedur apa yang bisa memberhentikannya 
atau memutuskan masa kerjanya? 

• Apa tugas dan wewenang untuk menegakkan ketentuan?  

• Apa tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 
kelangsungan fungsi organisasi? Misalnya, mengangkat 
dan memberhentikan personel, mengelola keuangan, 
mewakili lembaga untuk berhubungan dengan pihak luar. 

 

Tata cara pengambilan keputusan: 

• Bagaimana jenis-jenis rapat dan tata cara rapat? 

• Siapa yang mengundang rapat? 

• Siapa peserta rapat? 

• Apa syarat sahnya rapat? 

• Bagaimana metode dan apa kriteria pengambilan 
keputusan dalam rapat? 

 

Penyelesaian sengketa: 

• Bagaimana wewenang, tanggung jawab, dan tata cara 
penyelesaian sengketa dengan pihak lain? 

• Bagaimana sengketa dalam lingkup internal organisasi, 
misalnya perihal pelanggaran disiplin pegawai? 

• Bagaimana sengketa dengan pihak lain, misalnya prosedur 
banding oleh pihak-pihak tertentu terhadap keputusan 
yang diambil oleh organisasi pelaksana? 

 

4) Kelompok Ketentuan Insentif atau Disinsentif atau Sanksi 

Kelompok ketentuan insentif atau disinsentif atau sanksi 

berisi tentang pernyataan-pernyataan sebagai konsekuensi atau 

ganjaran yang akan ditimpakan kepada aktor utama maupun 

pelaksana peraturan karena tindakan-tindakan mereka tidak 

sesuai dengan ketentuan yang ditujukan terhadapnya. Hal yang 

perlu diperhatikan dalam ketentuan-ketentuan insentif atau 

disinsentif atau sanksi adalah pelaku yang memberikan ganjaran 

itu dan prosedur yang diterapkan untuk insentif atau disinsentif 

atau sanksi itu.  
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Di Indonesia, ketentuan tentang beberapa insentif atau 

disinsentif atau sanksi memiliki batasan yang cukup tegas. 

Ketentuan sanksi pidana secara konstitusional hanya boleh 

diatur dalam undang-undang dan Peraturan Daerah (Perda). 

Khusus untuk jenis-jenis sanksi pidana, ketentuan-ketentuan 

yang ada dalam peraturan harus mengacu pada jenis sanksi 

pidana yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana. Bahkan, untuk Perda, ukuran maksimal pidana dan 

denda memiliki batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Di 

dalam peraturan desa, pengaturan sanksi berupa pidana tidak 

diperbolehkan. Oleh karena itu, jikapun perlu ada ketentukan 

tentang sanksi maka bisa dibuat inovasi berupa ketentuan 

insentif – disinsentif dan sanksi sosial. 

Penempatan insentif atau disinsentif atau sanksi dalam 

pengelompokan dan penataurutan peraturan bisa dilakukan 

dengan dua cara, yaitu: 

• langsung mengiring perintah dalam ketentuan-ketentuan; 

serta 

• dikelompokkan dalam Bab tentang Ketentuan insentif atau 

disinsentif atau Sanksi.  

 

5) Kelompok Ketentuan Mekanisme Penyelesaian Sengketa 

Sebuah peraturan yang baik harus memiliki mekanisme 

evaluasi sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan 

masyarakatnya. Setiap peraturan memiliki daya adaptasi 

terbatas terhadap perkembangan dan perubahan sosial yang 

terjadi dalam masyarakat. Namun, sebelum perubahan 

peraturan itu terjadi, perancang harus mengetahui cara 

menyelesaikan persoalan sengketa yang sedang terjadi antara 

para aktor yang dituju atau pihak ketiga yang terkait dan 

pelaksana yang ingin menegakkan peraturan akibat perbedaan 

penafsiran mengenai ketentuan dalam peraturan. 

Persoalan tersebut melatarberlakangi pentingnya 

mempertimbangkan kelompok ketentuan mekanisme 

penyelesaian sengketa. Selain asumsi objektif itu, kelompok 

ketentuan penyelesaian sengketa juga didasarkan oleh dua 

prinsip, yaitu:  
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• hak membela diri bagi setiap orang yang disangka 

melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; serta 

• hak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan 

pelaksana peraturan, baik yang langsung ditujukan 

terhadap dirinya maupun yang tidak langsung, yang 

berakibat kerugian pada dirinya. 

 

Kelompok ketentuan penyelesaian sengketa berisi 

ketentuan-ketentuan yang menyediakan mekanisme bagi tiap 

aktor dan pihak ketiga untuk mempertanyakan dan menggugat 

keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh 

pelaksana peraturan dalam menegakkan peraturan. Unsur-unsur 

yang ada dalam kelompok ketentuan itu antara lain sebagai 

berikut. 

• Siapa yang ditunjuk untuk menilai dan memutuskan sengketa 

yang terjadi? 

• Siapa saja yang dapat mengajukan sengketa? 

• Prosedur apa saja yang harus ditempuh?  

• Persyaratan apa saja yang harus dihadirkan untuk 

mengajukan sengketa? 

• Prosedur dan kriteria apa yang menjadi pedoman pejabat 

atau lembaga penyelesai sengketa dalam menilai dan 

memutuskan sengketa yang diajukan?  

• Sejauh mana daya ikat dari putusan lembaga penyelesai 

sengketa tersebut terhadap para pihak? 

 

6) Kelompok Ketentuan Pembiayaan atau Fasilitas Pendukung 

Setiap peraturan, apalagi yang baru, selalu memerlukan 

sumber daya untuk memastikan pelaksanaannya. Misalnya, 

sebuah peraturan mengharuskan pembentukan badan 

pelaksana peraturan baru. Artinya, ada sejumlah petugas baru 

yang dipekerjakan dan diberikan honor secara reguler. Mungkin 

saja, ada kantor yang mesti dibangun atau disediakan sebagai 

tempat pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, ada 

pengeluaran rutin yang mesti disiapkan untuk memastikan 

aktivitas berjalan dengan baik, seperti sewa listrik, air, dan 

telepon. Agar kerja para petugas sesuai dengan standar 

profesional, peralatan pendukung kerja juga mesti tersedia 
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secara memadai. Sekurang-kurangnya, tersedia kursi, meja, 

komputer, peralatan rapat, dan alat-alat tulis.  

Sebuah peraturan bisa saja tidak mengharuskan 

pembentukan lembaga pelaksana baru. Pelaksanaannya dapat 

dilimpahkan kepada organisasi-organisasi yang sudah ada. Pada 

situasi itu, perancang tetap perlu mempertimbangkan 

pembiayaan, seperti ada-tidaknya beban pembiayaan baru yang 

diperlukan untuk membiayai pelaksanaan peraturan itu.  

Kelompok ketentuan pembiayaan atau fasilitas 

pendukung berisi ketentuan tentang:  

• Siapa yang harus menyediakan pembiayaan pelaksanaan 

peraturan tersebut? 

• Dari mana pembiayaan tersebut didapat? 

 

Sebagian besar peraturan menganggap pembiayaan 

pelaksanaan peraturan sudah tersedia dalam anggaran 

pemerintah; tidak perlu lagi mencantumkannya secara khusus 

dalam peraturan itu. Namun, tidak ada salahnya memeriksa 

pada bagian mana sumber pendanaan itu dapat diperoleh. Hal 

ini untuk memastikan anggaran bagi peraturan yang disusun 

memang bisa tersedia.  

Peraturan yang disusun bisa tidak hanya mengandalkan 

pembiayaan dari anggaran pemerintah desa. Misalnya, 

membuka kemungkinan kerja sama atau pembiayaan dari 

swasta atau bahkan hibah dari lembaga donor. Jika demikian, 

ketentuan tentang pembiayaan sebaiknya juga mengatur 

tentang prosedur dan kriteria untuk menerima dan 

mempertanggungjawabkan penggunaan dana itu.  

 

7) Kelompok Ketentuan Teknis 

Kelompok ketentuan teknis berisikan ketentuan-

ketentuan tentang peralihan dan penutup. Ketentuan peralihan 

atau transisi merupakan ketentuan yang memuat penyesuaian 

terhadap kondisi yang sudah ada. Bentuknya dapat berupa:  

• ketentuan khusus mengenai keberlakuan sementara 

(transisi) ketentuan sebelumnya sampai jangka waktu 

tertentu;  
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• ketentuan tentang penundaan daya laku beberapa 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan; dan 

• ketentuan tentang tenggat waktu tertentu; diberikan 

kepada pelaksana peraturan untuk mempersiapkan 

kondisi-kondisi tertentu sebagai prasyarat pelaksanaan 

peraturan, misalnya pembentukan organisasi tertentu, 

pemilihan, dan pengangkatan jabatan-jabatan tertentu 

yang akan bertugas sebagai pelaksana peraturan.  

 

8) Ketentuan Penutup  

Ketentuan penutup merupakan kumpulan ketentuan yang 

dapat berupa:  

• ketentuan mengenai masa berlaku efektif dari sebuah 

peraturan; 

• ketentuan penyesuaian-penyesuaian peraturan-peraturan 

lain terhadap peraturan tersebut;  

• ketentuan pemberhentian daya laku (pernyataan tidak 

berlaku) peraturan-peraturan yang ketentuan-

ketentuannya sudah digantikan dengan peraturan 

tersebut; 

• ketentuan nama lain untuk peraturan tersebut agar lebih 

mudah dipahami dan diingat;  

• ketentuan tentang tenggat waktu masa penetapan 

peraturan pelaksana dari peraturan tersebut;  

• ketentuan tentang masa daluarsa (sunset clause) 

peraturan tersebut berikut kriteria dan prosedur untuk 

memperpanjang masa berlaku peraturan tersebut.  

 

3. Kerangka Formal Sistematika Peraturan  

Kerangka formal menyediakan wadah untuk mengemukakan 

beberapa hal, yaitu: 

• identitas peraturan;  

• konteks sosial lahirnya peraturan; 

• para pihak yang bertanggung jawab melahirkan peraturan 

tersebut; 

• peraturan induk yang berkaitan langsung dengannya; 

• isi peraturan; 

• relasinya dengan peraturan-peraturan lain; dan 
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• waktu peraturan tersebut berlaku di dalam masyarakat. 

 

Dalam istilah yang lebih khusus, tiap unsur tersebut, yaitu:  

1) judul; 

2) pembukaan; 

3) batang tubuh; 

4) penutup; 

5) penjelasan (biasanya hanya ada dalam undang-

undang dan Peraturan Pemerintah); dan 

6) lampiran (bila diperlukan). 

 

Mari kita kupas satu per satu unsur-unsur dalam kerangka 

sistematika peraturan. 

1) Judul 

Judul suatu peraturan merupakan kalimat yang 

menyatakan gambaran pokok substansi peraturan. Judul 

terdiri dari nomor, tahun pembentukan, dan nama peraturan 

tersebut.  

 

2) Pembukaan 

Pembukaan suatu peraturan terdiri dari: 

• Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dan 

lembaga yang membentuk 

• Konsiderans: ‘Menimbang’ 

Istilah konsiderans berasal dari bahasa Belanda. Bahasa 

Inggris-nya adalah considerating yang berarti 

‘mempertimbangkan’. Konsiderans berisi tentang pokok 

pikiran atau alasan-alasan yang mendasari perlunya peraturan 

tersebut dibuat. Perumusan konsiderans dilakukan dengan 

rumusan atau kalimat yang singkat. Apabila pokok pikiran atau 

alasan yang mendasari pembentukan peraturan itu terkonsep 

secara luas, perumusan dimuat dalam bagian Penjelasan 

Umum pada peraturan itu. 

Di Indonesia, konsiderans memuat unsur-unsur filosofis, 

historis, dan sosiologis. Selain itu, konsiderans juga bersifat 

faktual dan kronologis sehingga pokok pikiran atau alasan 

yang hanya menyebutkan bahwa peraturan itu perlu dibentuk 
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tidak tepat. Selanjutnya, pada bagian akhir, konsiderans 

ditutup dengan kesimpulan dari pokok-pokok pikiran yang 

telah disebutkan sebelumnya. 

Dalam modul ini, isi konsiderans bisa merupakan 

rangkaian kesimpulan pokok tentang:  

• masalah sosial yang ingin dipecahkan dan gejala-

gejalanya; 

• perilaku bermasalah yang jadi penyebab utama masalah 

sosial tersebut; dan 

• solusi-solusi utama yang diajukan, termasuk solusi 

tentang muatan umum dari peraturan. 

 

3) Dasar Hukum: ‘Mengingat’ 

Dasar hukum suatu peraturan merupakan landasan yang 

bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan tersebut. Dasar 

hukum berisi dua kelompok peraturan, yaitu peraturan yang 

memberikan alas wewenang bagi pejabat pembentuk 

peraturan dan peraturan yang memberikan alas konstitusional 

bagi muatan yang terkandung dalam peraturan itu.  

Dalam perumusannya, dasar hukum ditulis secara 

kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-

undangan. Apabila dasar hukum itu berada dalam satu 

tingkatan yang sama dalam hierarki peraturan, lihat tahun 

pembentukannya. Apabila tahun pembentukannya sama, 

susun berdasarkan nomor urutan pembentukan peraturan 

perundang-undangan itu. 

 

4) Diktum: ‘Memutuskan’ dan ‘Menetapkan’ serta Nama 

Peraturan 

Diktum dalam peraturan perundang-undangan adalah 

penulisan nama dari peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk atau diputuskan. Nama itu sesuai dengan nama yang 

tertulis dalam judul peraturan perundang-undangan. 

 

5) Batang Tubuh 

Batang Tubuh merupakan bagian inti sebuah peraturan. 

Bagian itu memuat seluruh ketentuan materi yang diatur dalam 
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sebuah peraturan yang dirumuskan dalam pasal-pasal. 

Ketentuan-ketentuan itu dirumuskan dalam bentuk kalimat-

kalimat normatif. 

Dari segi format penulisan, bagian Batang Tubuh 

memiliki pola penomoran (numbering) yang khas. Komponen-

komponen penomoran itu secara berurutan mulai dari 

pengelompokan yang terbesar, yaitu: 

- buku; 

- bab; 

- bagian; 

- paragraf; 

- pasal; dan 

- ayat. 

Selain itu, cara penulisan nomor urut untuk setiap 

kelompok menggunakan simbol yang berbeda seperti berikut. 

 

PERTAMA      Buku 

 I     Bab 

  Kesatu    Bagian 

   1   Paragraf 

    1  Pasal 

     (1) Ayat 

 

Khusus untuk Buku, pola pengelompokan tersebut 

dipakai jika peraturan perundang-undangan merupakan suatu 

kodifikasi. Selain itu, Buku diberi nomor urut dengan bilangan 

tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. 

 

Contoh: 

BUKU KETIGA 

PERIKATAN 
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Bab diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul 

Bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. 

 

Contoh: 

BAB III 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN TUGAS 

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 

 

Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi 

judul. Selain itu, huruf awal kata “Paragraf” dan setiap kata pada 

judul ditulis dengan huruf kapital. 

 

Contoh: 

Paragraf 2 

Penanganan Pengaduan Masyarakat  

 

Secara formal, Pasal merupakan satuan pengaturan 

terkecil atau disebut juga sebagai satuan acuan dari pengaturan 

dalam Batang Tubuh. Dalam Pasal, norma dari sebuah peraturan 

dinyatakan. Oleh karena itu, ada prinsip yang menyatakan 

bahwa satu Pasal hanya mengandung satu pokok pikiran saja. 

Meskipun demikian, kadang satu pokok pikiran mengandung 

beberapa norma yang sulit dimuat dalam satu kalimat saja 

sehingga kemudian dipecah dalam ayat-ayat.  

Dalam penulisannya, Pasal diberi nomor urut dengan 

angka arab dan huruf awal dari kata “pasal” ditulis dengan huruf 

kapital. Sementara itu, Ayat diberi nomor urut dengan angka 

arab yang diletakkan di dalam tanda baca kurung tanpa diakhiri 

dengan tanda baca titik. 

Contoh: 

Pasal 9 

(1) Dalam rangka mempermudah pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

dibentuk satuan tugas pengendali kebakaran lahan; 

(2) Pengendalian kebakaran lahan dilakukan dengan melibatkan partisipasi 

aktif masyarakat desa. 
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6) Penutup  

Penutup merupakan bagian akhir dari suatu peraturan. 

Penutup terdiri dari rumusan perintah pengundangan, 

pengesahan atau penetapan, serta pengundangan 

 

7) Penjelasan 

Penjelasan merupakan uraian dari pembentuk peraturan 

sehingga merupakan interpretasi resmi tentang suatu 

ketentuan dalam peraturan. Melalui penjelasan pihak-pihak 

yang dituju oleh peraturan, diketahui latar belakang 

pembentukan peraturan, maksud dan tujuan pembentukan 

peraturan, dan segala sesuatu yang dipandang oleh 

pembentuk peraturan perlu dijelaskan. Pada dasarnya, 

penjelasan terdiri dari dua bagian, yaitu penjelasan umum dan 

penjelasan pasal per pasal.  

Penjelasan Umum dalam suatu peraturan berisi uraian 

naratif tentang: 

• masalah sosial yang menjadi perhatian dan hendak 

diselesaikan; 

• penyebab-penyebab munculnya masalah tersebut; dan 

• jalan keluar yang menjadi pilihan pembentuk peraturan. 

 

Penjelasan pasal demi pasal merupakan uraian naratif 

tentang hal-hal yang dipandang perlu, yaitu menjelaskan dasar 

pemikiran dan menjabarkan pengertian. Selain itu, penjelasan 

pasal demi pasal juga dapat memberikan contoh yang relevan 

untuk ketentuan yang ada dalam pasal-pasal peraturan 

tersebut.  

Pada dasarnya, pemakaian penjelasan pada pasal tidak 

wajib atau tidak semua pasal memerlukan penjelasan. Suatu 

anjuran yang perlu menjadi perhatian dalam merancang 

peraturan, yakni usahakan setiap ketentuan tidak memerlukan 

penjelasan lagi. Penjelasan dapat menyulitkan pemahaman 

para pengguna. Tidak jarang penjelasan pasal malah 

menimbulkan semakin banyak penafsiran. Dengan kata lain, 

penjelasan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 

peraturan.  



Modul Pelatihan Perancangan Peraturan Desa  

 

 

87 

Dalam perumusannya, penjelasan pasal demi pasal 

harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: 

• tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur 

dalam batang tubuh; 

• tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam 

batang tubuh; 

• tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang 

diatur dalam batang tubuh; dan 

• tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian 

yang telah dimuat dalam ketentuan umum. 

 

8) Lampiran 

Meski tidak menjadi pengetahuan umum, suatu 

peraturan perundang-undangan dapat menyertakan 

“Lampiran”. Selain teks, lampiran bisa berupa gambar atau 

foto. Seperti peta wilayah, topografi suatu daerah, skema-

skema, atau bagan-bagan organisasi.  

Muatan lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari 

muatan peraturan. Muatan lampiran memiliki daya ikat yang 

setara dengan ketentuan-ketentuan utama dalam peraturan 

tersebut, misalnya, UU No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU itu 

mengandung Lampiran mengenai contoh peraturan dan teknis 

menyusun peraturan.  

Jika suatu peraturan memerlukan lampiran, hal itu harus 

dinyatakan dalam Batang Tubuh. Selain itu, pada akhir 

lampiran, harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat 

yang mengesahkan peraturan yang bersangkutan. 

 

4. Menyusun Kalimat Peraturan yang Bertenaga  

Setiap patah kata yang tertuang dalam peraturan perundang-

undangan adalah penentu segala tindakan subjek yang diatur oleh 

peraturan itu. Perancang tidak memiliki keleluasaan tanpa batas 

untuk mengubah atau meniadakan ketentuan dalam suatu 

peraturan. Oleh karenanya, rumusan kalimat perundang-undangan 

harus sedemikian rupa disusun dengan mengedepankan prinsip 

kehati-hatian. 
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Dalam perancangan, keberhasilan perancang dalam 

menuangkan kalimat yang sederhana dapat memudahkan 

masyarakat memahami maksud peraturan. Sebaliknya, kalimat 

perundang-undangan yang berbelit-belit dan sulit dipahami 

berkonsekuensi pada lemahnya pelaksanaan peraturan itu sendiri. 

Dari sisi komunikasi—salah satu kategori dalam ROCCIPI—pun, 

kalimat yang jelas mutlak dibutuhkan untuk mengomunikasikan 

norma-norma yang diatur agar masyarakat yang menjadi target 

peraturan dapat mewujudkan perubahan perilaku seperti yang 

diharapkan peraturan itu. 

Barangkali, tak terhitung berapa kali kita mendengar bahwa 

bahasa hukum—khususnya bahasa perundang-undangan—amat 

berbeda dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Alasannya, bunyi 

pasal atau ayat dalam peraturan cenderung panjang, berbelit-belit, 

dan mengandung banyak istilah teknis hukum. Sekarang, mari kita 

lihat apa yang dimaksud dengan bahasa peraturan perundang-

undangan oleh Bab III Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang 

Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan di bawah ini. 

Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya 

tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang 

menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik 

penulisan, maupun pengejaannya. Namun demikian, bahasa 

peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang 

bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, 

kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan 

hukum. 

Sebagai pedoman pembentukan peraturan perundang-

undangan, UU No. 12 Tahun 2011 juga memberikan beberapa 

petunjuk untuk menyusun kalimat perundang-undangan sebagai 

berikut. 

 Gunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah 

dimengerti. 

 Hindari penggunaan kata atau frase yang artinya tidak 

menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. 

 Gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. 

 Gunakan kata meliputi untuk memberikan perluasan 

pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum 

tanpa membuat definisi baru. 

 Gunakan kata tidak meliputi untuk mempersempit 

pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum 

tanpa membuat definisi baru. 
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 Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang 

maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa 

digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. 

 Hindari penggunaan beberapa istilah yang berbeda untuk 

menyatakan satu ataupun satu istilah untuk beberapa 

pengertian yang berbeda. 

 Bila mengacu ke pasal atau ayat lain, hindari penggunaan 

frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau 

menyimpang dari. 

 Bila menggunakan satu istilah secara berulang-ulang, 

sebaiknya definisikan arti kata atau frasa tersebut atau 

gunakan singkatan atau akronim untuk menyederhanakan 

rumusan dalam peraturan perundang-undangan. 

 Hindari pembedaan suatu definisi atau batasan pengertian 

antara yang tercantum dalam peraturan yang lebih tinggi 

dengan yang tercantum dalam peraturan yang lebih 

rendah. 

 Untuk mengantisipasi perubahan nama departemen atau 

kementerian, penyebutan nama menteri sebaiknya 

didasarkan pada tugas dan tanggung jawab di bidang yang 

bersangkutan, bukan nama jabatan resmi menteri yang 

bersangkutan. 

 Gunakan kata atau frase bahasa asing serapan yang banyak 

dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah 

bahasa Indonesia jika kata atau frase itu: 

• mempunyai konotasi yang cocok; 

• lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya 

dalam bahasa Indonesia;  

• mempunyai corak internasional; 

• lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau 

• lebih mudah dipahami daripada padanannya dalam 

bahasa Indonesia. 

 

5. Prinsip Kalimat Perundang-undangan 

Selain acuan yang diberikan oleh UU No. 12 Tahun 2011, 

terdapat tiga prinsip yang dapat membantu perancang dalam 

menuangkan norma-norma yang ingin diatur dalam rumusan 

kalimat peraturan. Bagian ini menjelaskan ketiga prinsip yang 

dimaksud. 

…. 
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ggggg….. 

 

 Prinsip Kesatu: Kejelasan 

Kalimat peraturan haruslah sederhana, singkat, dan 

mudah dipahami (tidak berbelit-belit). Kalimat sederhana lebih 

mudah dipahami ketimbang kalimat panjang dengan bahasa 

yang rumit. Gunakan bahasa yang dimengerti banyak orang 

serta tidak menimbulkan makna ganda atau menimbulkan 

banyak penafsiran. Kalimat singkat dan sederhana menutup 

kemungkinan terjadinya penafsiran yang melenceng. Ciri yang 

paling penting diingat oleh perancang dalam prinsip itu adalah 

satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang 

dirumuskan dalam satu kalimat utuh.  

 

 Prinsip Kedua: Ketelitian 

Dalam ilmu hukum dikenal isi norma hukum, yakni 

perintah, larangan, dan kebolehan. Kalimat peraturan—

sebagai rumusan yang memuat norma hukum—harus secara 

rinci menjelaskan perintah, larangan, atau kebolehan itu. Hal 

itu membuat pihak yang dituju dapat mengetahui secara tepat 

hal-hal yang diperintahkan, dilarang, dan diizinkan. 

 

 Prinsip 3: Konsistensi 

Sebuah kalimat peraturan hendaknya menggunakan 

satu kata untuk menyatakan maksud yang sama. Hindari 

penggunaan kata yang sama untuk menyatakan makna yang 

berbeda. Sebaliknya, jangan pula menggunakan kata yang 

berbeda untuk menyatakan maksud yang sama.  

 

6. Menentukan Siapa Melakukan Apa 

Selain pedoman normatif yang telah diatur dalam UU No. 12 

Tahun 2011, terdapat pula beberapa langkah yang harus dikuasai 

oleh perancang untuk menyusun suatu kalimat peraturan yang 

efektif. Langkah pertama adalah menentukan siapa, yaitu subjek 

atau pelaku yang menjadi tujuan dibentuknya peraturan. Langkah 

kedua adalah menentukan apa, yaitu tindakan yang diatur dan 



Modul Pelatihan Perancangan Peraturan Desa  

 

 

91 

melekat pada subjek yang menjadi target peraturan. Bagian ini 

menguraikan maksud kedua langkah itu. 

 

 Langkah Kesatu: Menentukan “Siapa” (Subjek) 

Subjek adalah Pihak yang Diperintahkan dalam Kalimat 

Peraturan. 

Untuk menentukan siapa yang menjadi subjek dalam 

suatu kalimat peraturan, perancang perlu memastikan hal-hal 

di bawah ini. 

Subjek harus memiliki kemampuan untuk melakukan 

tindakan. Misalnya:  “Setiap anak harus memiliki akta kelahiran 

sebelum berumur tiga tahun.” 

Kalimat peraturan di atas menunjuk setiap anak sebagai 

subjek. Secara tata bahasa, maksud kalimat tersebut tidak 

salah dan dapat dipahami. Namun, kalimat itu menjadi tidak 

logis karena setiap anak yang dimaksud tidak memiliki 

kesanggupan untuk melakukan tindakan administratif yang 

diperintahkan, yaitu memiliki akta kelahiran. Ketentuan terkait 

pencatatan kelahiran tersebut kini telah mengalami perbaikan. 

 

Subjek bukan benda mati 

Benda mati tidak memiliki kemampuan untuk 

melakukan suatu tindakan seperti yang diperintahkan 

peraturan di atas. Bagaimana mungkin suatu peraturan 

memberikan instruksi kepada benda mati? 

 

Gunakan Kalimat Aktif 

Penggunaan kalimat aktif mencerminkan perintah 

untuk melakukan suatu tindakan. Selain itu, subjek atau 

pelaku juga lebih mudah ditentukan. Sebaliknya, kalimat pasif 

cenderung menyembunyikan pelaku. 
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Sebutkan Kepala atau Penanggung Jawab Institusi Apabila 

Subjek adalah Badan Hukum 

Kalimat peraturan di atas tidak menunjukkan secara 

jelas dan spesifik siapa yang menjadi subjek sebagai 

penanggung jawab badan hukum (pemerintah) yang dituju. 

 

 Langkah 2: Menentukan “Apa” (Predikat) 

Tujukan pada Perilaku, bukan Hak dan Kewajiban 

Hindari penggunaan kata “hak” dan “kewajiban” karena 

pernyataan tentang hak dan  kewajiban tidak menyatakan 

siapa melakukan tindakan apa. 

 

Gunakan Kata “Harus” atau “Wajib” untuk Kewajiban 

Bertindak 

Penggunaan kata “harus” atau “wajib” dimaksudkan 

untuk mempertegas bahwa subjek yang dituju dituntut untuk 

melakukan tindakan sesuai yang diperintahkan oleh 

peraturan. 

 

Gunakan Kata “Dilarang” untuk Perintah Tidak Melakukan 

Sesuatu 

Kalimat peraturan yang berisi larangan harus dengan 

tegas menyatakan bahwa subjek yang dituju dituntut untuk 

tidak melakukan tindakan sesuai yang tercantum dalam 

peraturan. 

 

Berhati-hati Menggunakan Kata “Dapat” 

Kata “dapat” bersifat kondisional, artinya pemilihan 

suatu kondisi diserahkan kepada subjek yang dikuasakan 

untuk melakukan tindakan yang diatur. Penggunaan kata 

“dapat” berpotensi menimbulkan masalah apabila kata itu 

melekat pada suatu tindakan pejabat yang diatur dalam 

peraturan. Dalam praktik, kata “dapat” sering kali 

disalahgunakan oleh pejabat (sebagai subjek) untuk tidak 

melakukan tindakan yang dikehendaki oleh peraturan. 
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7. Pemilihan Kata dalam Peraturan 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penyusunan 

peraturan membutuhkan ketelitian agar mudah dipahami. Oleh 

karena itu, ada beberapa hal yang harus dihindari dalam menyusun 

peraturan.  

 Kata yang Bermakna Samar 

Agar lebih jelas, kita mulai dengan memerhatikan 

contoh peraturan berikut. 

 

 EKPPD pada tataran pengambil kebijakan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi 

aspek penilaian: 

1) ketentraman dan ketertiban umum daerah; 

2) keselarasan dan efektivitas hubungan antara 

pemerintahan daerah dan Pemerintah serta 

antar pemerintahan daerah dalam rangka 

pengembangan otonomi daerah;  

(Pasal 18, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah) 

 

Kata keselarasan dan efektivitas, tujuan damai, dan 

mencukupi dalam kalimat tersebut tidak mempunyai 

makna yang jelas. Keselarasan dan efektivitas dapat 

dimaknai berdasarkan kepentingan pihak masing-

masing.  

 

 Kata yang Bermakna Ganda 

Pasal 42 ayat (1) dalam Perda DKI Jakarta No. 8 

Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum merupakan 

salah satu contoh yang dapat menjelaskan 

penggunaan kata yang bermakna ganda. 

“Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau 

berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan 

tempat-tempat umum lainnya” 

Dalam perda tersebut, tidak disebutkan 

makna asusila. Memang, penjelasan mencoba 
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menguraikan maknanya, yaitu ”Yang dimaksud 

dengan bertingkah laku dan/atau berbuat asusila 

adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan 

sesuai norma yang berlaku di masyarakat, misalnya: 

menjajakan diri di jalan, bercumbu, berciuman, dan 

aktivitas seksual lainnya”. Namun, penjelasan itu pun 

tidak cukup menjabarkan makna asusila. Tidak ada 

batasan dan definisi yang jelas mengenai aktivitas 

seksual lainnya. Oleh karena itu, perda itu dapat 

menimbulkan pemaknaan lebih dari satu. 

 

 Kata “dan”, “atau”, serta “dan/atau” Digunakan 

secara Tidak Tepat  

Kata dan digunakan untuk menunjukkan hal-

hal yang kumulatif (penambahan). Sementara itu, 

atau digunakan untuk menunjukkan pilihan dari 

beberapa hal yang dipaparkan. Kemudian, dan/atau 

digunakan untuk menunjukkan bahwa hal yang 

dipaparkan dapat berupa hal yang kumulatif dari hal 

lain yang dipaparkan dan dapat pula berupa pilihan. 

Berikut contoh yang diambil dari beberapa pasal 

dalam Penggunaan dan dalam pasal tersebut 

menunjukkan penambahan. Ada dua hal yang 

dikaitkan, yaitu (1) bukan pihak dan (2) bukan 

pengguna akhir. Kedua hal itu bukan merupakan 

pilihan, tetapi kumulatif. 

 

8. Definisi dalam Peraturan 

Dalam peraturan, pasti ada istilah atau kata khusus yang 

banyak digunakan dalam peraturan itu. Kata-kata seperti itu harus 

diberikan definisinya dalam peraturan agar pembaca mudah 

memahami dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian, 

definisi juga memuat pembatasan akan makna itu. 

Definisi dalam peraturan di Indonesia dimuat dalam bagian 

Ketentuan Umum pada bab I atau pasal pertama. Dengan 

demikian, peraturan pun menjadi lebih singkat karena tidak perlu 

memuat definisi pada setiap penggunaan istilah atau kata khusus. 

Oleh karena itu, UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan 
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peraturan perundang-undangan mengatur beberapa hal yang 

sebaiknya dimuat dalam “Bab Ketentuan Umum”, yaitu: 

• batasan pengertian atau definisi; 

• singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan; 

dan 

• hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal 

berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, 

maksud, dan tujuan. 

 

Meskipun demikian, tidak semua istilah atau kata khusus 

dicantumkan dalam Bab Ketentuan Umum. Istilah atau kata khusus 

yang digunakan berulang kali dalam peraturan yang dimaksud 

perlu dicantumkan, tetapi istilah atau kata khusus yang hanya 

digunakan satu kali tidak perlu dicantumkan dalam bab itu. Istilah 

atau kata khusus yang pemahamannnya diperlukan dalam satu bab 

atau substantif, definisinya perlu dijelaskan dalam pasal yang 

bersangkutan.  

Urutan penempatan definisi dalam Bab Ketentuan Umum 

tidak bisa sembarangan pula. UU No. 12 Tahun 2011 juga 

mengaturnya sebagai berikut. 

• Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum 

ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus. 

• Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok 

yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu. 

• Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di 

atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. 

 

B.  Rangkuman Materi Pokok 5 

1) Menyusun rangkaian kalimat peraturan merupakan proses akhir 

dari perancangan peraturan desa dengan pendekatan strategis. 

Menyusun rangkaian kalimat peraturan perlu memperhatikan 

berbagai aspek yaitu: 

a) Menyusun Sistematika Peraturan Perundang-undangan  

b) Kerangka Materi Sistematika Peraturan  

c) Kerangka Formal Sistematika Peraturan  

d) Menyusun Kalimat Peraturan yang Bertenaga  

e) Prinsip Kalimat Perundang-undangan  

f) Menentuakn Siapa Melakukan Apa  

g) Pemilihan Kata dalam Peraturan  
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h) Definisi dalam Peraturan  

2) Rujukan formal rangkaian kalimat peraturan adalah dengan 

menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

 

 



 

   

 


