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Abstrak 

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan evaluasi Peraturan Desa di Kabupaten Lombok Barat, 

penelitian ini adalah penelitian empirik. Pelaksanaan evaluasi peraturan  Desa, tidak sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktor pendukung adalah pengawasan 

preventif oleh bagian hukum Sekretariat Daerah berupa menerbitkan buku 

pedoman/panduan khusus, program konsultasi, dan pembinaan pelatihan penyusunan 

peraturan Desa dan pengawasan represif Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerja 

bersama dengan Kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada Desa. Sedangkan 

hambatanya adalah Lambannya sosialisasi pemerintah melakukan bimbingan tehknik berupa 

legal drafting Desa, minimnya anggaran pemerintah daerah dan pengawasan peraturan desa 

terindikasi tumpang tindih kewenangan. Evaluasi peraturan desa yang tidak sesuai ketentuan 

Pasal 115 ayat (4) dan (6) Perda Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan 

Desa dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di 

Desa. 

Kata Kunci: Pengujian, Peraturan Desa, Evaluasi,Klarifikasi. 
 

IMPLEMENTATION  OF AUTHORITY BY THE REGENT INSIDE 

EVALUTION  SYSTEM REGULATION OF THE VILLAGE. 

(Case Study at Lombok Barat District) 

Abstract 

The study was aim to assess of implementation and supporting and restricting factors on 

realization evalution system regulation of the village Lombok Barat District. The study was 

utilized empirical data. In the implementation evalution system regulation of the village is not 

implemented in accordance of formal regulation, there are any supporting factors such as the 

supervision preventive because of law secretariat district in the publish  book special project,  

program  consultancy, and founding legal drafting and supervision repressive of government 

regency is area Lombok Barat the cooperation  by subdistrict carry out  associate of the 

village. In other hands, there are any restricting factors such as implementation of 

socialization of the act make guidance legal  drafting, minus of budgeting government 

endorsement, and power control regulation imbalance indication. Implementation system 

regulation were not fit in regional regulation cited in Chapter 115 Article (4) and (6) of 

Lombok Barat Regulation No. 01, 2016, village regulation and  manistry of home affairs 

regulation No. 111, 2014 the tekhnis compass in village regulation. 

 

Keywords: Testing, Village Regulation, Evaluation, Clarification. 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia 

adalah Negara Hukum. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) tersebut merupakan 

kehendak rakyat (volonte generale) tertinggi bangsa Indonesia yang dijadikan 

hukum dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Sebagai 

negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya 

harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.
1
 

Salah satu pilar untuk mewujudkan negara hukum yaitu dengan membentuk 

peraturan perundangan-undangan dan penataan kelembagaan negara, oleh 

karena itu peranan peraturan perundang-undangan dalam konteks negara 

hukum tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai 

pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik di pusat berupa 

undang- undang, di daerah berupa peraturan daerah, dan ditingkat desa 

berupa peraturan desa. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perubahan atas 

UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999Tentang Pemerintah Daerah, 

memberikankewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di dalam 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Desa sebagai salah satu jenis 

peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Pemusyawaratan Desa 

(BPD) atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya, 

                                                             
1
 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 17. 
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merupakan sarana sekaligus sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. Peraturan Desa juga merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan 

kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Keberadaan desa sendiri 

saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa.  Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, juga mengatur tentang kedudukan dan jenis Desa; penataan Desa; 

kewenangan Desa; penyelenggaraan pemerintahan Desa; hak dan kewajiban 

Desa dan masyarakat Desa; keuangan Desa dan aset Desa; serta pembangunan 

Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.  

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Desa dan 

BPD perlu membentuk suatu peraturan yang berbentuk Peraturan Desa, 

Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan Desa yang 

berbentuk rancangan Peraturan Desa, memuat hal tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tata ruang, pungutan, dan organisasi 

Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum 

ditetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai dengan Pasal 69 ayat 4 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014. Rancangan Peraturan Desa wajib 

dikonsultasikan dan mendapat masukan dari masyarakat desa. Kewenangan 

yang berikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah adalah angin 

segar bagi pemerintah daerah melalui Bupati/Walikota untuk mengawasi atau 

mengevaluasi Peraturan Desa. Dalam pelaksanaan evaluasi Peraturan Desa di 

Kabupaten Lombok Barat mengalami simpang siur kewenangan, konsultasi 

Desa kepada Camat yang  evaluasi tidak efektif, koordinasi yang belum 

maksimal oleh pemerintah Daerah kepada pemerintah Desa. 



 3 

Rumusan Masalah; 1) Bagaiamana pelaksanaan kewenangan Bupati 

dalam mengevaluasi Peraturan Desa di Kabupaten Lombok Barat, 2) Faktor-

faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan evaluasi 

Peraturan Desa di Kabupaten Lombok Barat. Tujuan dan Manfaat Penelitian; 

1) Tujuan Penelitian antaralain; a) Untuk mengetahui pelaksanaan 

kewenangan Bupati dalam mengevaluasi peraturan Desa di Kabupaten 

Lombok Barat. b) Untuk mengkaji dan menelusuri faktor-faktor apa saja yang 

mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan evaluasi peraturan Desa 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di 

Kabupaten Lombok Barat.  2) Kegunaan Penelitian terdiri atas; a) kegunaan 

teoritis yaitu untuk memperdalam konsep-konsep Hukum Tata Negara, b) 

kegunaan praktis yaitu dapat dijadikan referensi bagi akademisi dalam 

mengembangkan Hukum Tata Negara. Metode Penelitian;
2
 1) Jenis penelitian, 

yaitu jenis penelitian empirik. 2) Metode pendekatan meliputi; a) pendekatan 

perundang-undangan, b) pendekatan konseptual. 3) Sumber dan jenis data 

meliputi; a) data primer yaitu informan dan responden, b) data sekunder, dan 

c) data tersier. 4) Teknik dan alat pengumpulan data yaitu;a) studi lapangan 

melalui; (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumen.b) studi kepustakaan. 

5) Analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif. 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 AmiruddindanZainalAsikin, PengantarMetodePenelitianHukum, Ed. 1, Cet. Ke 1, PT 

RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2004, Hlm.30. 
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II. PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Kewenangan Bupati Dalam Mengevaluasi Peraturan Desa di 

Kabupaten Lombok Barat. 

Kabupaten Lombok Barat memiliki 10 Kecamatan yang terdiri dari 

119 Desa dan 3 Kelurahan serta  842 jumlah dusun dengan luas wilayah 

sekitar 1.053,92 km
2 

dan jumlah penduduknya sekitar 711.919 jiwa. 

Peneliti fokus penelitian di wilayah pemerintahan Kabupaten Lombok 

Barat dibagian hukum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta 

sampel Desa Tempos Kecamatan Gerung dan Desa Kediri Selatan 

Kecamatan Kediri. 

Pelaksanaan evaluasi Peraturan Desa di Kabupaten Lombok Barat 

oleh Pemerintah Daerah dengan lahirnya aturan yaitu untuk mengisi 

kekosongan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan mengatur 

standar pelayanan kepada masyarakat. Hukum mengatur 

pembentukannya, karena suatu norma hukum menentukan cara untuk 

membuat suatu norma hukum lainnya, dan juga sampai derajat tertentu 

menentukan isi norma lainnya tersebut. Hubungan antara norma yang 

mengatur pembentukan norma dari norma lainnya digambarkan sebagai 

hubungan “supordinasi”. Kesatuan  norma-norma ini ditunjukkan oleh 

fakta bahwa pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh 

norma lain yang lebih tinggi, dan bahwa hubungan ini diakhiri oleh 

suatu norma dasar, oleh karena menjadi dasar tertinggi validitas 

keseluruhan tata hukum, membentuk kesatuan tata hukum. 

Begitupun dengan peraturan Desa tidak langsung berlaku sebelum 

ada pengawasan terlebih awal dari pemerintah yang lebih tinggi. Maka 
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untuk mengetahui peraturan itu bisa diberlakukan harus mendapatkan 

evaluasi dari pemerintah daerah yaitu pengawasan bersifat eksecutive 

review dan eksecutive preview. Pengawasan peraturan Desa oleh 

pemerintah Daerah adalah paradigma baru yang ada wilayah eksekutif, 

mulanya kewenangan dalam menguji peraturan ada di wilayah yudikatif, 

dalam konsep trias politica  bernegara tidak semua tumpuk pada satu 

lembaga kekuasaan dengan adanya check embelencis  memberi ruang bagi 

lembaga kekuasaan untuk saling mengisi agar tidak menimbulkan beban 

kekuasaan dalam satu lembaga Negara. Maka dari itu pemerintah Daerah 

sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat mendapat angin segar 

dengan diperluas kekuasaan untuk menguji atau mengawasi produk 

Peraturan Desa apabila bertentangan ketertiban umum dan lain- lain. 

Pemerintah Daerah telah banyak melakukan pengawasan dan pembinaan 

terhadap peraturan Desa yang telah dihasilkan oleh Desa diruang lingkup 

wilayah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.  

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yung Auliyah Warastiti.SH, bagian 

pengkajian dan dokumentasi kabag Hukum Setda Lombok Barat pada saat 

diwawancara oleh peneliti di kantornya, beliau mengatakan:
3
 

“Pelaksanaan evaluasi Peraturan Desa di Kabupaten Lombok Barat,  

menurut ketentuan aturan yang berlaku pengawasan dan pembinaan 

termasuk evaluasi dilakukan oleh Camat. Kami hanya membentuk 

tim monitoring, kewenangan Bupati hanya melakukan harmonisasi 

seperti pendampingan legal drafting, pengecekan aturan yang 

berlaku dan melakukan Bimbingan tekhnik (Bimtek) kesetiap Desa 

atas undangan Pemerintah Desa, apabila ada produk peraturan Desa 

yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maka Bupati 

melalui Camat melakukan harmonisasi, kadang selama ini 

Pemerintah Desa  mengajukan peraturan Desa langsung ke kami, 

                                                             
3
 Hasil wawancara dengan Yung Auliah Warastiti.SH, bagian pengkajian dan dokumentasi Kabag 

Hukum Setda Lombok Barat 
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sehingga membuat waktu sedikit lama, tidak sesuai dengan 

ketentuan aturan yang berlaku.” 

Berdasarkan penelitian ini, penyusun fokus didua Desa saja yaitu 

Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten dan Desa Kediri Selatan 

Kecamatan Kediri Lombok Barat dan masing- masing Desa tersebut telah 

menghasilkan produk peraturan Desa. 

Pada saat diwawancarai oleh peneliti, bapak H. Abdullah. SE selaku 

Kepala Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat 

mengatakan sebagai berikut: 
4
 

“ Kami sebagai Pemerintah Desa,  melakukan perbaikan terhadap 

evaluasi Peraturan Desa termasuk APBDes, Pungutan, dan Tata 

Ruang,  kami ajukan ke Pemerintah Daerah, kadang kelirunya Desa 

dicara penulisan peraturan Desa, tidak bisa dipungkiri juga sumber 

daya manusia (SDM), Desa masih minim dipemahaman hukum, 

setelah peraturan Desa diterima oleh Camat untuk dievaluasi kadang 

hasil evaluasi yang sedikit lama ditunggu oleh kami Pemerintah 

Desa bahkan tidak ada konfirmasi dari pemerintah Daerah. ” 

Lebih lanjut H. Yusuf Satriawan  Kepala Desa Tempos Kecamatan 

Gerung mengatakan sebagai berikut:
5
 

“Pada saat itu kami melakukan rapat pembahasan pemekaran Dusun, 

karna dilihat dari potensi penduduk di Desa Tempos wajar untuk 

dimekarkan Dusun baru, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat 

khususnya administrasi pemerintah dan pembangunan, Desa 

mengadakan musyawarah dari hasil musyarawah Dusun dan Desa pada  

hari kamis tanggal 6  April 2017 dan hari kamis 20 April 2017, 

menyepakati pemekaran Dusun baru yaitu Dusun Tempos Kelebut” 

Kemudian setelah melakukan wawancara di Pemerintah Desa lebih 

lanjut penulis mewawancara Bapak Kurniawan Sabri selaku Kepala Seksi 

                                                             
4
 Hasil wawancara dengan  bapak H. Abdullah. SE selaku Kepala Desa Kediri Selatan 

Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. 
5
 Hasil wawancara dengan H. Yusuf Satriawan  Kepala Desa Tempos Kecamatan Gerung 

Kabupaten Lombok Barat. 
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Penataan Desa DPMD Kabupaten Lombok Barat mengatakan sebagai 

berikut:
6
   

“Peratuaran Desa yang pernah kami evaluasi di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) diantaranya 

peraturan Desa tentang kerjasama antar Desa, peraturan Desa 

tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Peraturan Desa  

tentang Penetapan Dusun baru dan Pungutan. Pak Sabri saat 

diwawancarai juga mengatakan kami pernah membatalkan 

peraturan desa tentang retribusi karna bukan kewenangan Desa 

melainkan kewenangan Pemerintah Daerah”   

Dari masing-masing produk peraturan Desa diatas telah mendapatkan 

evaluasi Pemerintah Daerah, setelah dievaluasi peraturan Desa tersebut 

ada beberapa masalah yang peneliti lihat dilapangan  dari evaluasi sampai 

pada perbaikan Peraturan Desa oleh Kepala Desa,  terdapatnya kekeliruan  

setelah  peraturan Desa mendapat evaluasi dari Bupati melalui Camat dan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa diantaranya jalur koordinasi yang 

belum jelas, adanya distorsi kewenangan dilingkungan Pemerintah Daerah 

serta lambannya pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti peraturan 

Desa. 

Pemerintah Daerah mengatakan banyak Pemerintah Desa yang minim 

pemahaman atau kurang pengetahuan prosedur pengawasan peraturan 

Desa, faktor utamanya adalah sumber daya manusia masih minim dan 

rata-rata Pemerintah Desa tamatan SLTA. Sehingga perlu banyak 

sosialisasi Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa tentang 

pemahaman penataan pemerintahan, lebih-lebih pemahaman tentang 

penyusunan rancangan peraturan Desa, tapi tidak bisa dipungkiri di 

wilayah Pemerintah Daerah sendiri masih banyak yang perlu dibutuhkan 

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa terutama 

                                                             
6
 Hasil wawancara dengan bapak Kurniawan Sabri selaku Kepala seksi Penataan Desa DPMD 

Kabupten Lombok Barat. Tanggal 7 Februari 2018 di kantor DPMDes. 
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minimnya anggaran Pemerintah Daerah untuk mengadakan Bimtek dan 

lain-lain. 

Disisi lain juga jalur koordinasi Pemerintah Daerah masih banyak yang 

belum terkoordinir dengan baik termasuk proses evaluasi Peraturan Desa 

kadang-kadang peraturan Desa yang sudah dihasilkan oleh Desa tidak 

melalui Camat, langsung Peraturan Desa itu diserahkan kepada Dinas 

pemberdayaan masyarakat dan Bagian hukum pemerintah Daerah untuk 

mendapatkan evaluasi. Persepsi inilah yang muncul, sehingga membuat 

penulis menarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang proses evaluasi 

Peraturan Desa di Kabupaten Lombok Barat. 

Mengacu pada pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa dan pasal 115 Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2016  tentang Pengaturan Desa. Bahwa proses 

evaluasi Peraturan Desa menjadi bagian kewenangan pemerintah Daerah 

Bupati/walikota, artinya Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah 

daerah di wilayah kecamatan yang memiliki tugas dalam melakukan 

pengawasan dan pembinaan terhadap Desa terutama pengawasan/evaluasi 

terhadap peraturan Desa yang berupa Pungutan, Rancangan Anggaran 

Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes), Tata Ruang dan Organisasi 

Pemerintah Desa. Berdasarkan penelitian, bahwa Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lombok Barat telah melakukan proses pengawasan/evaluasi 

terhadap produk Peraturan Desa baik oleh Camat atau Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Proses pengawasan peraturan tersebut 

adalah tanggung jawab hukum Bupati/Walikota, secara kewenangan itu 

dilakukan oleh Camat. 
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Namun dengan demikian terlepas perkembangan empirik atau praktek 

hukum di pemerintahan dan masyarakat, maka hukum itu tetap menjadi 

pedoman sebagai suatu system yang fungsional dan berkeadilan, 

dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur 

kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta 

dibina dengan membangun budaya dan kesadara hukum yang rasional dan 

impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Untuk   itu pelaksanaan evaluasi peraturan Desa harus berdasarkan 

gagasan hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum yang 

ada di wilayah pemerintahan. Pemerintah harus secara rasional menata 

tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna, artinya 

pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien dalam 

mengawasi Peraturan Desa. 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Bupati dalam 

Mengevaluasi Pearturan Desa. 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung ini tidak terlepas dari pelaksanaan evaluasi 

peraturan Desa di kabupaten Lombok Barat, termaksud didalamnya adalah 

dukungan Pemerintah, partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam 

pembinaan proses pembentukan Peraturan Desa, melalui pengawasan 

preventif dan represif oleh bagian hukum sekretariat Daerah; a) 

Pengawasan preventif berupa menerbitkan buku pedoman/panduan khusus, 

program konsultasi, dan pembinaan berupa pelatihan penyusunan 

Peraturan Desa; b) Pengawasan represif  yaitu Pemerintah Kabupaten 

dalam hal ini Pemerintah Lombok Barat bekerja bersama dengan 
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Kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada Desa dalam menyusun 

Peraturan Desa mulai dari penjaringan aspirasi masyarakat hingga 

Peraturan Desa siap untuk disampaikan kepada Bupati /Walikota. 

2. Faktor Penghambat 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab 

terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa 

yang telah tercantum didalam undang-undang. Salah satunya adalah terkait 

dengan pengawasan dan pembinaan terhadap produk hukum Desa dalam 

hal ini Peraturan Desa. Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah pihak 

yang sesuai dengan bidangnya dalam mengawasi dan melakukan 

pembinaan ke Desa khususnya pembuatan peraturan Desa. 

Permasalahan utama yang ditemukan oleh peneliti yang menimbulkan 

hambatan dalam proses evaluasi Peraturan Desa adalah sumber daya 

manusia yang ada di wilayah Pemerintahan dan Pemerintahan Desa, 

monitoring pemerintah Daerah terhadap pemerintah Desa yang masih 

kurang, anggaran dari pemerintah Daerah yang minim, serta belum tertata 

rapinya sistem pegawasan. Sehingga berdampak kepada fakta- fakta yang 

muncul di Desa-Desa, yakni masih terdapat praktek copy- paste dalam 

pembuatan Peraturan Desa, rendahnya tingkat inisiatif  Desa dalam 

membuat Peraturan Desa. 
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III. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti menarik suatu 

kesimpulan yaitu sebagai berikut: 1) Pelaksanaan evaluasi Peraturan Desa di 

Kabupaten Lombok Barat tidak sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 111 Tahun 2014  tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa, dan  

Pasal 115 ayat (4) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa, tidak terpenuhi atau melewati 

batas hari yang sudah ditentukan dalam peraturan. Semestinya rancangan 

peraturan Desa tentang APBDes, pungutan, tata ruang, dan organisasi 

pemerintah Desa paling lambat  3 (tiga) hari sejak disepakati untuk evaluasi, 

Kepala Desa diberikan waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak 

diterimanya hasil evaluasi untuk dikoreksi, alur koordinasi yang belum 

teratur antara pemerintah Desa dengan Camat. Dalam pelaksanaanya, koreksi 

hasil evaluasi peraturan Desa, kepala Desa  melakukan perbaikan lebih dari 

20 (dua puluh ) hari terhitung pada saat Kepala Desa melakukan konsultasi, 

di satu sisi pemerintah Daerah yang tidak memberikan hasil evaluasi 

terhadap peraturan Desa yang sudah disampaikan oleh Kepala Desa. 2) 

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan evaluasi peraturan Desa di 

Kabupaten Lombok Barat.; a) faktor pendukung antara lain yaitu; 1) bagian 

hukum sekretariat Daerah berupa menerbitkan buku pedoman/panduan 

khusus, program konsultasi, dan pembinaan berupa pelatihan penyusunan 

Peraturan Desa, 2) Pemerintah Lombok Barat bekerja bersama dengan 

Kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada Desa; b) faktor 

penghambat yaitu; 1)  sumber daya manusia masih minim, 2) anggaran masih 
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minim, 3) evaluasi masih belum sesuai dengan ketentuan aturan yang 

berlaku. 

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan, maka disarankan hal-hal 

sebagai berikut; 1) Bupati/walikota perlu mengoptimalkan perannya dalam 

melaksanakan pengawasaan preventif atau represif terhadap rancangan 

peraturan Desa sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembatalan dan 

pengujian peraturan Desa, 2) Pemerintah Daerah hendaknya meningkatkan 

sumber daya manusia, menambah pegawai atau menambah keterampilan 

pegawai yang sudah ada, 3) Prosedur pengawasan peraturan Desa di 

Kabupaten Lombok Barat hendaknya berdasarkan pada ketentuan aturan 

yang berlaku. 
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