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 THE HARMONIZATION OF LAW IN ESTABLISHMENT OF VILLAGE 

REGULATIONS WITH REGIONAL LEGAL PRODUCTS 

(CASE STUDY IN CENTRAL LOMBOK) 

 

Mahrudi Apriadi 

D1A014200 

ABSTRACT 

The principle of regulations is the higher-order rules overrides the lower-

order rule. The consequently of this principle is the rules must be harmonizing. As 

in this case of the establishment Village Regulations. Aims of this reasearch is to 

determine the regulations of  harmonization in Indonesia and implementating of 

harmonization of  Village Regulation with Regional Legal Products. The type of 

research on the thesis is empirical law research. The rules of harmonizing can be 

found in Undang-Undang  Nomor  12/2011 on the Establishment of Legislation 

except for harmonization of Village Regulations can be found in the Minister of 

Home Affairs Regulation No. 111/2014 on the Technical Guidelines of Village 

Regulations. The implementation of harmonization of Village Regulation to 

District Regulation in Central Lombok Regency still not optimal. 
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HARMONISASI HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA 

DENGAN PRODUK HUKUM KABUPATEN 

(STUDI KASUS DI LOMBOK TENGAH) 

 

ABSTRAK 

Aturan yang kedudukanya lebih tinggi mengesampingkan aturan yang 

kedudukannya lebih rendah konsekuensinya setiap peraturan harus 

diharmonisasikan. Seperti pembentukan Peraturan Desa. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaturan harmonisasi hukum di Indonesia dan pelaksanaan 

harmonisasi hukum Peraturan Desa dengan Produk Hukum Kabupaten Lombok 

Tengah. Jenis Penelitiannya adalah penelitian hukum empiris. Adapun Pengaturan 

harmonisasi hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kecuali Harmonisasi 

Hukum Peraturan Desa dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.  Adapun 

pelaksanaan harmonisasi hukum Peraturan Desa terhadap Peraturan Daerah di 

Kabupaten Lombok Tengah masih belum optimal. 

 

 

Kata Kunci : Harmonisasi Hukum, Peraturan Desa, Produk Hukum Kabupaten
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang telah  disebutkan di atas meliputi hukum dalam arti formil 

dan hukum dalam arti materil. Hukum formil di Indonesia sudah diwujudkan 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan. dimana peraturan perundang-

undangan mempunyai berbagai macam bentuk yang harus saling terkait, 

selaras dan tidak tumpang tindih sehingga dapat membentuk suatu sistem 

hukum yang efektif bergerak dinamis dan dalam satu kesatuan sistem hukum 

dalam rangka mencapai tujuan hukum yang telah ditentukan. 

Pengaturan tentang jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di 

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu peraturan 

perundang-undangan yang termasuk dalam hirarki adalah Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota yang merupakan salah satu produk hukum kabupaten. Selain 

peraturan di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota juga terdapat 

Peraturan Desa.  

Dalam peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya bahwa aturan 

yang kedudukanya lebih tinggi mengesampingkan aturan yang kedudukannya 

lebih rendah (lex superiori derogat legi inferiori) dengan demikian 

konsekwensinya adalah aturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan aturan yang kedudukannya lebih tinggi serta tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Sehingga dalam 
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pembentukan peraturan harus terlebih dahulu diselaraskan untuk 

diharmonisasikan. 

Salah satu peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam hirarki 

adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan salah satu produk 

hukum kabupaten. Pembentukan Peraturan Daerah sangat penting untuk 

merealisasikan pelaksanaan desentralisai yang optimal. Dengan adanya 

desentralisasi tersebut, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan 

daerah untuk mengatur urusan Pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah 

mencakup seluruh kewenangan dalam bidang Pemerintahan, kecuali bidang 

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yusitisi, moneter dan fiskal nasional 

dan agama
1
. Untuk menjalankan urusan daerah sebagaimana disebutkan di 

atas maka Pemerintah Daerah memerlukan perangkat peraturan perundang-

undangan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintahan Daerah 

berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

Selain peraturan di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota juga 

terdapat Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-

undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 

mengikat
2
. Eksistensi Peraturan Desa memiliki dasar hukum yang kuat dan 

                                                           
1
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Pasal 9 ayat (2) 
2
 Ilman Hadi S.H. 2016. Status Pearaturan Desa Setelah Berlakunya UU No. 12/2011 

(www.hukumonline.com diakses 18 November 2017) 

http://www.hukumonline.com/
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jelas. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang tentang Desa mengatur 

bahwa Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa
3
. 

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu daerah otonom di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terdapat berbagai produk hukum kabupaten 

yang pernah dikeluarkan salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten. 

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten tersebut merupakan tolok ukur 

Pemerintahan Desa untuk membentuk Peraturan Desa karena kedudukan 

Peraturan Daerah Kabupaten memiliki kedudukan yang lebih tinggi 

tingkatannya daripada Peraturan Desa. Sehingga dalam membuat Peraturan 

Desa harus selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Untuk mengetahui 

adanya suatu pertentangan suatu peraturan maka harus dilakukan evaluasi 

terlebih dahulu terhadap suatu Rancangan Peraturan Desa dan klarifikasi 

setelah menjadi Peraturan Desa sebagai upaya penyelarasan Peraturan Desa 

terhadap produk hukum kabupaten berupa Peraturan Daerah Kabupaten 

tersebut. Sehingga hal inilah yang membuat penyusun tergerak untuk 

melakukan penelitian terkait bagaimana pengaturan harmonisasi hukum 

Peraturan Desa terhadap Produk Hukum Kabupaten berupa Peraturan Daerah 

Kabupaten di Indonesia? dan bagaimanakah implementasi harmonisasi hukum 

tersebut?. 

Adapun Penelitian ini bertujuan dan bermanfaat untuk mengetahui 

pengaturan harmonisasi hukum di Indonesia dan pelaksanaan harmonisasi 

hukum Peraturan Desa dengan Produk Hukum Kabupaten yaitu Peraturan 

                                                           
3
  Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 16 ayat (2) 

huruf d 
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Daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah. Jenis 

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), 

pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan sosiologis. Dalam 

penelitian ini bahan hukum bersumber dari penelitian di lapangan (field 

research) dan penelitian kepustakaan (library research). Jenis data dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik 

pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. 

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. 
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II. PEMBAHASAN 

 

Pengaturan Harmonisasi Hukum Peraturan Perundang-Undangan di 

Indonesia 

Keadaan harmonis adalah suatu kondisi yang dicita-citakan oleh seluruh 

manusia. Keharmonisan tersebut dibutuhkan dalam seluruh aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara.
4
. Demikianpun  dengan peraturan perundang-

undangan yang sangat banyak dan diberlakukan dalam waktu dan ruang yang 

sama sangat penting untuk diharmonisasikan agar tercapai tujuan hukum.  

Harmonisasi hukum peraturan perundang-undangan dapat diartikan 

sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-

undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-

undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang baik.  

Adapun pengaturan harmonisasi hukum dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia secara legalitas formil diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

rumusannya dapat ditemukan dalam beberapa Pasal sebagai berikut: 

a. Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 46 ayat (2) 

b. Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh 

Presiden diatur dalam Pasal 47 ayat (2) 

                                                           
4
 Bambang Arwanto, Op.Cit. hlm. 39 
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c. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dalam 

Pasal 54 ayat (2) 

d. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Pasal 

55 ayat (2) 

e. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berasal dari 

DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 58 ayat (1) 

f. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berasal dari 

Gubernur diatur dalam Pasal 58 ayat (2)  

g. Harmonisasi hukum Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merujuk pada 

Pasal 63 yang mengatur bahwa ketentuan mengenai penyusunan 

Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 

sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 

penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

h. Pengaturan dan Prosedur Harmonisasi Hukum Peraturan Desa 

Pengujian terhadap Peraturan Desa dilakukan dengan mekanisme 

pengujian secara executive preview dan executive review. Executive 

Review adalah segala bentuk produk hukum pihak excecutive diuji baik 

oleh kelembagaan maupun kewenangan yang diberikan kepada organ 

tertentu secara hirarkis. Executive review menguji produk hukum baik 

yang bersifat regeling (pengaturan) maupun beschikking (keputusan). 

Mekanisme executive preview dan executive review merupakan 

kewenangan bupati/walikota yang lahir dari proses pengawasan secara 

preventif ataupun refresif terhadap produk hukum di Desa. 
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Untuk melakukan harmonisasi hukum tersebut dapat dilakukan 

dengan cara evaluasi dan klarifikasi. 

Evaluasi 

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Peraturan Di Desa bahwa evaluasi adalah pengkajian dan penilaian 

terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan 

dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Evaluasi dilakukan pada tahap perancangan 

Peraturan Desa sebelum diundangkan dalam Lembaran Desa. Evaluasi 

dilaksanakan sebagai cara untuk melakukan harmonisasi Peraturan 

Desa dengan Peraturan Daerah atau Produk Hukum lainnya. 

Adapaun pengaturan dan teknis pelaksanaan evaluasi sebagai 

salah satu cara untuk melakukan harmonisasi hukum Peraturan Desa 

terhadap Peraturan Daerah adalah Pasal 14 ayat 1 dan 2, Pasal 15 ayat 

(1 dan 2), Pasal 16 ayat (1 dan 2), Pasal 18 ayat (1 dan 2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Teknis Peraturan Di Desa. 

Klarifikasi 

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Peraturan di Desa bahwa klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian 

terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan 
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kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. Klarifikasi dilakukan setelah peraturan tersebut di masukan 

dalam Lembaran Desa. Klarifikasi dilaksanakan sebagai cara untuk 

melakukan harmonisasi Peraturan Desa dengan Peraturan Daerah atau 

Produk Hukum lainnya. Adapaun pengaturan dan teknis pelaksanaan 

klarifikasi sebagai salah satu cara untuk melakukan harmonisasi 

hukum Peraturan Desa terhadap Peraturan Daerah adalah Pasal 19 ayat 

(1 dan 2) , Pasal 20 ayat (2). 

Tolok Ukur Pengharmonisan Peraturan Desa 

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah 

untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu pada 

nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis.  

Nilai filosofis dapat diartikan apabila kaidah hukum tersebut sesuai 

dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Nilai yuridis yaitu 

apabila persyaratan formal terbentuknya peraturan perundang-undangan telah 

terpenuhi. Nilai sosiologis yaitu efektivitas atau hasil guna peraturan 

perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat dan nilai ekonomis yaitu 

substansi peraturan perundang-undangan hendaknya disusun dengan 

memperhatikan efisiensi dalam pelaksanaan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan. Dengan demikian bahwa konsep dan prinsip-prinsip 

hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud, tujuan dan 
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kepentingan individu dengan maksud, tujuan dan kepentingan masyarakat 

umum. Dengan kata lain, hukum akan tercipta baik apabila terdapat 

keselarasan antara maksud, tujuan dan  kepentingan penguasa (Pemerintah) 

dengan masyarakat sebagai tolok ukur dalam harmonisasi peraturan 

perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Desa.  

Pelaksanaan Harmonisasi Hukum Peraturan Desa Terhadap Peraturan 

Daerah di Kabupaten Lombok Tengah 

Pelaksanaan harmonisasi hukum Peraturan Desa terhadap Peraturan 

Daerah di Kabupaten Lombok Tengah dapat kita lihat sebagaimana hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Dalam penelitian ini difokuskan 

pada pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, yang mengatur secara langsung 

tentang teknis dan pentingnya harmonisasi hukum Peraturan Desa dalam 

rangka menghasilkan Peraturan Desa yang berkualitas dan dapat mencapai 

tujuan hukum itu sendiri
5
. 

Setelah ditetapkannya aturan tentang Desa, rata-rata setiap Desa sudah 

menetapkan Peraturan Desa misalnya Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pengeluaran dan Belanja Desa (APBDes), Peraturan Desa untuk mengambil 

pungutan dan berbagai Peraturan Desa lainnya. Sebelum berlakunya suatu 

peraturan terdapat proses yang harus dilalui dan dilakukan secara sistematis 

dan integralistik serta bertahap kemudian  baru bisa ditetapkan sebagai sebuah 

                                                           
5
 Efendi, dalam Wawancara Penelitian. Klinik Hukum Bagian Hukum Kabupaten Lombok 

Tengah. 7 Februari 2018 Jam.11 36 
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peraturan yang mengikat secara umum. Misalnya dalam pembuatan Peraturan 

Desa dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, penetapan, pengundangan serta penyebarluasan, selain itu 

terdapat suatu proses harmonisasi hukum di dalamnya
6
. 

Adapun pelaksanaan harmonisasi hukum Peraturan Desa terhadap 

Produk hukum di Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut. 

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 

111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan Di Desa yang 

mengatur bahwa lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa 

lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau 

Badan Permusyawaratan Desa untuk rencana penyusunan Rancangan 

Peraturan Desa. Pelaksanaan Pasal tersebut di Kabupaten Lombok Tengah 

sudah diimplementasikan sebagaimana mestinya. Unsur masyarakat yang 

sering dilibatkan dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa adalah tokoh 

agama, tokoh pemuda, tokoh keterwakilan wanita dan elemen masyarakat 

lainnya termasuk tokoh adat istiadat di dalamnya
7
. 

Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa Rancangan Peraturan Desa yang telah 

disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat 

dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan. Dalam 

pelaksanaan aturan di atas Pemerintahan Desa lebih cenderung 

                                                           
6
 Efendi, dalam Wawancara Penelitian. Klinik Hukum Bagian Hukum Kabupaten Lombok 

Tengah. 5 Februari 2018 Jam.09 36 
7
 Mawajal Bahrain dalam Wawancara Penelitian Sekretaris Desa Ungga 2 Februari 2018 

Jam 11.28 
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mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Camat untuk 

mendapat masukan. Hal ini dilakukan karena dalam pembuatan Rancangan 

Peraturan Desa sudah melibatkan unsur-unsur masyarakat yang dianggap 

menyuarakan aspirasi masyarakat secara umum sehingga akan lebih efisien 

langsung dikonsultasikan kepada Camat. Adapun masukan dari Camat 

biasanya adalah terkait dengan draft Pasal, substansi aturan dan struktur 

pembuatan Peraturan Desa itu sendiri
8
. 

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) diatur bahwa Rancangan Peraturan 

Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan 

Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi 

Peraturan Desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. 

Pelaksanaan Pasal di atas di Kabupaten Lombok Tengah sudah sebagaimana 

mestinya karena rata-rata Rancangan Peraturan Desa tersebut dilakukan 

sebelum batas maksimal yang ditentukan oleh peraturan. Kemudian Pasal 10 

ayat (2) mengatur bahwa Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda 

tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan 

Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Pada pelaksanaanya 

Kepala Desa menandatangani Racangan Peraturan Desa tersebut dilakukan 

beberapa hari setelah pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka 

waktu yang tidak begitu lama. Kemudian Kepala Desa menyampaikan kepada 

Sekretaris Desa juga dalam jangka waktu yang tidak begitu lama. Selanjutnya 

                                                           
8
 Samsul Badri dalam Wawancara Penelitian Sekretaris Desa Darek 2 Februari 2018 Jam 

01.34 
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sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rancangan Peraturan Desa sebelum 

ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dilakukan harmonisasi hukum 

dengan cara melakukan evaluasi. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 

terhadap Peraturan Daerah dilakukan supaya tidak ada pertentangan antara 

peraturan baik sederajat maupun peraturan yang kedudukannya lebih tinggi, 

kepentingan umum dan bertentangan dengan kesusilaan. Pasal 14 mengatur 

bahwa Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh 

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada 

Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak 

disepakati untuk dievaluasi. Camat dalam melakukan harmonisasi hukum  

bertugas melakukan koordinasi dengan desa sehingga dalam harmonisasi 

hukum Camat mempunyai otonomi tapi sifatnya semu maksudnya bahwa 

Camat memang terlibat tetapi tidak kelihatan keterlibatannya secara langsung. 

Camat bertugas untuk meneruskan Peraturan Desa kepada Pemerintah 

Kabupaten untuk dilakukan harmonisasi hukum
9
. Dalam hal pelaksanaan 

aturan sebagaimana yang disebut di atas di Kabupaten Lombok Tengah masih 

belum efektif sebagaimana mestinya
10

. Pihak dari Pemerintah kabupaten tidak 

secara langsung terlibat dalam evaluasi karena dalam pelaksanaannya belum 

pernah membuat Tim Evaluasi secara umum kecuali untuk harmonisasi 

Peraturan Desa tentang APBDes sudah terbentuk Tim Harmonisasi khusus 

yang terdiri dari Dinas Pelayanan Masyarakat Desa, Bagian Hukum dan 

                                                           
9
 Efendi, dalam Wawancara Penelitian. Klinik Hukum Bagian Hukum Kabupaten Lombok 

Tengah. 8 Maret 2018 Jam. 12.45 
10

 Yunanto Estika dalam Wawancara Penelitian. Klinik Hukum Bagian Hukum Kabupaten 

Lombok Tengah 8 Maret 2018 Jam. 9.23 
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Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
11

. Masukan yang 

diberikan kepada desa biasanya pada ranah draft Pasal, substansi peraturan 

dan struktur peraturan yang disusun. Setelah ada masukan pihak Desa 

melakukan perbaikan sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten melalui Camat
12

. 

Selanjutnya setelah Rancangan Peraturan Desa tersebut ditetapkan 

menjadi Peraturan Desa maka harus dilakukan klarifikasi sebagai salah satu 

cara melakukan harmonisasi hukum Peraturan Desa terhadap Peraturan 

Daerah.  Hal ini sudah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) yang mengatur bahwa 

Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan kepada bupati/walikota 

paling lambat 7 hari. Pelaksanaan dari aturan ini sudah dilakukan sebagaimana 

mestinya di Kabupaten Lombok Tengah.  

Dalam hal kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 

untuk membentuk Tim Harmonisasi Hukum belum pernah dilaksanakan 

karena keterbatasan sumber daya manusia terutama yang berkemampuan 

dibidang  menyusun peraturan perundang-undangan (legal drafter) dan 

amanat dari Peraturan Daerah itu sendiri belum menyentuh hal itu secara 

khusus terkait  organ mana yang bisa dilibatkan sebagai bagian dari tim 

harmonisasi hukum itu sendiri
13

. Dalam hal kewenangan membentuk tim 

harmonisaasi pada dasarnya adalah Bupati, sehingga dalam hal ini bupati bisa 

                                                           
11

 Efendi, dalam Wawancara Penelitian. Klinik Hukum Bagian Hukum Kabupaten Lombok 

Tengah. 7 Februari 2018 Jam:11.36 
12

 Sudirman, dalam Wawancara Penelitian. Kasi Pemerintahan Desa Plambik. 2 Februari 

2018 Jam 12. 11 
13

 Efendi, dalam Wawancara Penelitian. Klinik Hukum Bagian Hukum Kabupaten Lombok 

Tengah. 7 Februari 2018 Jam.11 36 
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saja memberikan kewenangan kepada organ-organ yang mendukung untuk 

terlaksananya harmonisasi hukum itu sendiri misalnya dinas Badan Pelayanan 

Masyarkat Desa, Kasubag  Perundang-undangan Bagian Hukum Pemerintah 

Kabupaten  dan Bagian Keuangan. 
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III. PENUTUP 

 

Simpulan 

 

Adapun pengaturan harmonisasi hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. Adapun rumusannya untuk pengharmonisasian Rancangan 

Undang-Undang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam 

Pasal 46 ayat (2), pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang yang diusulkan 

oleh Presiden diatur dalam Pasal 47 ayat (3), pengharmonisasian Rancangan 

Peraturan Pemerintah diatur dalam Pasal 54 ayat (2), pengharmonisasian 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berasal dari DPRD Provinsi diatur dalam 

Pasal 58 ayat (1), pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

berasal dari Gubernur diatur dalam Pasal 58 ayat (2) dan pengharmonisasian 

hukum Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merujuk pada Pasal 63. Kemudian 

untuk harmonisasi hukum Peraturan Desa dilakukan dengan cara evaluasi dan 

klarifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Adapun rumusan untuk 

evaluasi Peraturan Desa diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dan 

klarifikasi Peraturan Desa diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 20. Evaluasi 

adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk 

mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi dilakukan pada tahap 

perancangan Peraturan Desa sebelum diundangkan dalam Lembaran Desa. 

Adapun klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa 
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untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Klarifikasi dilakukan setelah peraturan 

tersebut di masukan dalam Lembaran Desa. Evaluasi danklarifikasi merupakan 

bentuk pengharmonisasian Peraturan Desa. 

Adapun pelaksanaan harmonisasi hukum Peraturan Desa terhadap Peraturan 

Daerah di Kabupaten Lombok Tengah masih belum optimal disebabkan oleh 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh  Pemerintahan Daerah dalam hal 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terbatas. Kemudian belum 

diaturnya secara spesifik terkait organ yang bisa dilibatkan sebagai Tim 

harmonisasi hukum Peraturan Perundang-undangan. 

Saran 

Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara 

bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama sudah tentu akan menimbulkan 

konsekuensi terjadinya disharmonisasi hukum misalnya terjadinya tumpang  

tindih dan benturan kewenangan, sehingga saran dari penyusun adalah 

a. Melakukan optimalisasi terhadap organ-organ yang bisa dilibatkan dalam hal 

melakukan harmonisasi hukum aturan perundang-undangan dalam hal ini 

Peraturan Desa. 

b. Beberapa Pasal dalam harmonisasi hukum tersebut perlu diperjelas  

mekanisme pembentukan Tim Evaluasi atau Tim Harmonisasi hukum secara 

spesifik misalnya dalam pembuatan Tim Evaluasi dari unsur mana yang dapat 

diberi kewenangan. 
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