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•• K PERAITJRAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa iintuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan guna memperlancar dalam 
penyeleiiggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara 
berdaya guna dan berhasil guna serta untuk memberikan pedoman penyusunan 
produk-produk hukuin di Desa, dipandang perlu menetapkan pedoman dalam 
penyusunan Peraturan Desa;

b. bahwa untuk pengaturannya perlu menetapkan P(jraturan Daerah Kabupaten 
Boyolali tentang Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang;-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengiih;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundimg-undangari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenting Pemerintahan Daerah" 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembai'an Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

' dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubaltian Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4438);

5. Peratui'an Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tenting Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peratu]*an Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daemh Kabupaten Boyolali Tahun 2006 
Nomor 8 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
78);



Dengan Persetujuan Bersama

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

2.

3.
4.

5.

; PERATUR/.N DAER.AH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG
PERATUR/lN DESA

BAB 1. ■>
KETENTUAN'UMUM 

Pasal 1

Dal am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pcmbantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sislem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelengigara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Boyolali.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
lembaga j^erwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerali.
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan teitulis yang dibentuk oleh 
lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. 
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 
DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali.
Kecamatjm adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 
Camat adalah Perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja 
tertentu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-balas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihonnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan umsan pemerintahan olelt 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik hidonesia.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang- 
undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan
Kepala Desa.

7.

8. 
9.



14. Kepala Desa adalali-Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan 
dan penduduk desa warga negara republik Indonesia melalui Pemilihan 
Kepala Desa.

15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

16. Produk hukum Pemerintahan Desa adalah Peraturan Desa, Peraturan Kepala 
Desa, Keputusan Kepala Desa, Peraturan BPD, Keputusan BPD yang bersifat 
mengikat atau mengatur yang ditetapkan oleh Kepala Desa/BPD.

BAB II
ASAS DAN MATERIMUATAN PERATURAN DESA

Pasal 2

a.
b. -
c.
d.
e.
f. 
g-

( ) Pembentiikan Peraturan Desa hams berdasarkan pada asas pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi: 

kejelasan tujuan;
kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 
kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 
dapat dilaksanakan; 
kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
kejelasan mmusan; 
keterbukaan.

(2) Materi muatan Peraturan Desa mengandung asas : 
pengayoman; 
kemanusiaan; 
kebangsaan;

. kekeluargaan; 
kenusantaraan; 
bhinelca tunggal ika; 
keadilan;
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 
ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa dapat 
memuat asas lam sesuai dengan substansi Peraturan Desa yang bersangkutan

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.

J-

Pasal 3

(1) Materi muatan Peraturan Desa/yang setingkat adalah seluruh materi dalam 
rangka penyelenggaraan urusan desa atau serta penjabaran lebih lanjut 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dengan 
Peraturan Desa yaitu:
a. segala sesuatu yang mengatur dan membebani Pemerintahan Desa;
b. segala sesuatu yang mengatur dan membebani masyarakat;
c. segda sesuatu yang mengatur kepentingan masyarakat;
d. penjah'aran lebih lanjut Peraturan Pemndang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Pemndang-undangan adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah.

a.
b.
c.
d.



(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi bersama dengan Gubemur;
b. Peraturan Daerah Kabupaten dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten bersama Bupati;
c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD bersama dengan 

Kepala Desa.
(3) Jems Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahJian oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi.

(4) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai hierarki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
PERSIAPAN PEMBENTUKAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN 

RANCANGAN PERATURAN DESA.,
Bagian Pertama 

Persiapan Pembentukan

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau Kepala Desa.

Pasal 6

(1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD disampaikan oleh Pimpinan 
BPD dengan surat pengantar Pimpinan BPD kepada Kepala Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa disampaikan oleh 
Kepala Desa dengan surat pengantar Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 7

(1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD 
dilaksanakan oleh Sekretaris BPD.

(2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa 
dilaksan<'ikan oleh Sekretaris Desa.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa 

Pasal 8

(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD dilakukan oleh BPD bersama 
Kepala Desa dan difasilitasi Camat atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

(3) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan paling lama 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh BPD.

(4) Dalam hal BPD dan Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa 
mengenai mated yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan ‘ 
Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa 
yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk 
dipersandingkan.



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 9

MasyaraKat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka
penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 10

(1) Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh Ketua atau 
Pimpinan BPD.

(2) Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Kepala Desa dan dihadiri lebih 
dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggola BPD.

(3) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir dalam Rapat Pembahasan 
Rancangan Peraturan Desa tidak memenuhi ketentuan jumlah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), maka Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa 
dinyatakan tidak sah, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menentukan waktu 
untuk melaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa untuk 
kesempatan kedua paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembahasan pertama.

(4) Dalam hal jumlah ^ggota BPD yang hadir dalam rapat pembahasan pada 
kesempatan kedua tidak memenuhi ketentuan jumlah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), maka rapat pembahasan dinyatak,an tidak sah dan Pimpinan 
rapat menentukan waktu pelaksanaan Rapat Pembahasan untuk kesempatan 
ketiga paling lama 7 (tujuh) hari setelah Rapat Pembahasan pada kesempatan 
kedua, dan Rapat Pembahasan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 
1/2 (setengah) dari jumlah anggota BPD.

(5) Dalam hal Rapat Pembahasan pada kesempatan ketiga jumlah anggota BPD 
yang hadir tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), maka Rapat Pembahasan tetap dilaksanakan dengan difasilitasi 
Camat dan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah.

Pasal 11

(1) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama 
oleh BPD dan Kepala Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali 
berdasarkan kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan 
Peratunm Desa diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Ketiga 
Penetapan Peraturan Desa

Pasal 12

(1) Penetapan Peraturan Desa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan 
harus mencerminkan keinginan masyarakat Desi yang bersangkutan seria 
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa dan 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Dalam hal penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak tcrcapai kata sepakat, maka mckanismc pengambilan keputu.san dap' 
dilak.sanakan dengan pemungutan siiara dan di.sclujui lebih dari 1/2 (setcr 
dari jumlah anggota BPD yang hadir.



Pasal 13

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala 
Desa disiimpaikan oleh Pimpinan BPD dengan surat pengantar Pimpinan BPD 
kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
tanggal persetujuan bersama.

(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa dalam jangka 
waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut 
disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut sah untuk 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 14

(1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan 
oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut 
disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa.

(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama, 
maka Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan 
wajib dimuat dalam Berita Daerah.

(3) Dalam hjil sahnya rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), maka kalimat pengesahannya berbunyi Peraturan Desa ini dinyatakan sah.

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pemuatan Naskah 
Peraturan Desa ke dalam Berita Daerah.

Pasal 15

(1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa dan atas kuasa peraturan perundang- 
undangan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau 
Keputusan Kepala Desa.

(2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, 
Peraturan Desa, Peraturan Kepala dean/atau Keputusan Kepala Desa dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 16

(1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah 
Kabupaten oleh Sekretaris Daerah dan mulai berlaku dan mempunyai 
kekuatan mengikat sejak tanggal dimuatnya dalam Berita Daerah, kecuali 
ditentukan lain dalam Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang 
bersangl^utan.

(2) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disebarluaskan oleh Pemerintah 
Desa.

Pasal 17

(1) Teknik penyusunan dan bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, 
Keputusan Kepala Desa dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang 
setingkat harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini.



(2) Ketentu.m mengenai teknik penyiisunan dan bentuk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pa sal 18

(1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib msmbina dan mengawasi 
pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa.

(2) Pembimian dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi :
a. meberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala 

desa;
b. melakukan evaluasi dan pengawasan Pelaksanaan Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala desa.
(3) Pembinsnn dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi:
a. memfasilitasi pen3msunan Peraturan Desa dan P(^raturan Kepala desa;
b. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa wajib disampaikan kepada Bupati 
melalui C^amat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan.

(2) Peraturan Desa dan P(jraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang bertentangan dengan kepentingan urnum dan/atau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Bupati.

(3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sejak 
diterimanya Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

(4) Paling lama 7 (tujuh) haii setelah keputusan pembatalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa hams memberhentikan pelaksanaan 
Peraturan Desa dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut 
Peraturar. Desa dimaksud.

(5) Dalam hal Desa tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa 
atau Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan 
alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan penmdang-undangan, Kepala 
Desa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Boyolali.

(6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian 
atau selumhnya, putusan Pengadilan Negeri tersebut menyatakan Keputusan 
Bupati menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

(7) Apabila Bupati tidak mengeluarkan Keputusan Pembatalan Peraturan Desa 
atau Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan 
Desa atau Peraturan Kepala Desa dimaksud dinyatakan berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20
(1) Semua Keputusan Kepala Desa/atau Keputusan pejabat lainnya yang setingkat 

yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini 
berlaku, hams dibaca peraturan sepanjang tidak bertentang dengan Peraturan 
Daerah ini.



(2) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang mengatur mengenai Peraturan 
Desa, yang bertentangan atau tidak sesuai dengan, dicabiit atau diubah palino 
lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Dacrah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupatcn 
Boyolali Nomor 16 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah iiii mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkiui pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatamiya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
Pada tanggal 9 Agustiis 2006

BUPATI BOYOLALI,

SRI MOELJANTO

Diundangkan di Boyolali 
Pada tanggal 10 Agustus 2006
SEKRETARI^ DAERAH KABUPATEN 

BOYOLALI

SINGGIH PAMBUDI

LEMBARAN DAERAH K.\BUPATEN BOYOLALI TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI E



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang pemerintahan, pembanguanan dan 
kemasyarakatan, harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan hukum tersebut diperlukan adcnya tatanan 
yiMig Icilih iintara lain dibidang pcinbciUukan pcmbcnlukan pcraturan pcrundang-undangan.
Tertib pembentukan peraturan perundang-imdangan harus dirintis sejak saat perencanaan 
sampai dengan pengundangannya.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan berbagai persyaratan
yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan 
dan pemberlakuannya.

Peraturan Daerah ini pada dasamya dimaksudkan untuk menyusun suatu ketentuan yang baku
sebagai pedoman mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di ’Desa dalam 
wilayah Kabupaten Boyolali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1

Cukupjelas 
Pasal 2

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap 
pembantukan Peraturan Desa hams mempunyai tujuan yang jelas yang hendak 
dicapai.

Humf b
Yang dimaksud dengan “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” 
adalah bahwa setiap jenis Peraturan Desa hams dibuat oleh lembaga/pejabat 
yang berwenang. Peraturan Desa dapat dibatalkan atau batal demi hukum 
apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak bervi/enang.

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” 
adalah bahwa dalam pembantukan Peraturan Desa hams benar-benar 
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Desanva 

Humf d ■
Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap 
pembantukan Peraturan Desa hams memperhitungkan efektifitas Peraturan 
Desa tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun 
sosiologis.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah 
bahwa setiap Peraturan Desa dibuat jarena memang benar-benar dibutuhkan
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dan bennanfaat dalam mengatur kehidupan bennasyarakat, berbangsa dan 
bemegara.

Huruff
Yang dimalcsud dengan “kejelasan nimusan” adalah bahwa setiap Peraturan 
Desa hams memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang- 
undangan, sistematika dan pilihan kata atau temiinologi, serta bahasa 
hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai 
interpretasi dalam pelaksanaannya.

Humf g
Yang dimakasud dengan asas “keterbukaan” adalah, bahwa dalam proses 
pembentukem Peraturan Desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan 
dan ‘pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian selumh 
lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Desa.

Ayat (2)
Humf a

Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” adalah bahwa setiap materi 
muatan Peraturan Desa hams berfiingsi memberikan perlindungan dalam 
rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Humf b
Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah setiap materi muatan 
Peraturan Desa hams mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak 
asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat.

Humf c
Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah setiap materi jmuatan 
Peraturan Desa hams mencerminkan sifat dan watak masyarakat yang 
pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

Humf d
Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah setiap materi muatan 
Peraturan Desa hams mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat 
dalam setiap pengambilan keputusan.

Humf e
Yang dimaksud dengan asas “kenusantaraan” adalah setiap materi muatan 
Peraturan Desa senantiasa memperhatikan kepentingan kepentingan selumh 
wilayah Indonesia dan Peraturan Desa yang dibuat di Desa mempakan bagian 
dari sistem hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila.

Humf f
Yang dimaksud dengan asas “bhineka tunggal ika” adalah setiap materi 
muatan Peraturan Desa hams memperhartikan keragainan penduduk, agama, 
suku dan golongan kondisi khusus desa, dan budaya khususnya yang 
menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bemegara.

Humf g
Yang dimaksud dengan asas “keadalan” adalah setiap materi muatan Peraturan 
Desa hams mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 
masyarakat tanpa kecuali.

Humf h
Yang dimaksud dengan asas “kesamaan kedudukan dalam hukun dan 
pemerintahan” adalah setiap materi muatan Peraturan Desa tidak boleh berisi 
hal-hal yang bersifat mebedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, 
suku, ra.s, golongan, gender alau status sosial.

Muruf i
Yang dimak:sud dengan tisas “ketertiban dan kepastian hukum” adalah setiap 
materi muatan Peraturan. Desa hams dapat menimbulkan ketertiban dalam 
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
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Hurufj
YMg dimaksud dengan asas “keseimbangan, keserasian dan keselarasan" 
adalan setmp mated nmatan Peratura;! Desa hams menceSan 
keseiirbMgM, keserasian, dan keselarasan antaia kepentingan .ndT^rSan 

Ayat (3) maSya'akat dengan kePentmgan Desa, Bangsa dan Negara.

Jrg8b™Wg^tarrillaSaS ,ain,SeSpai dengan bidang hukum Peraturan Desa
Lik San|’kutan antaTa lam asas legalitas, asas kesepakatan, dan asas iktikad

Pasal 3
Cukup jclas 

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Cukup jelas 
Ayat (3)

SL2ratrnnff Pa™ndanfunda"8an selain dalam ketentuan ini antara lain 
^ r» ^ dikeluarkan oleh Majelis Permiisyawaratan Rnkvnt DewanPe^ i'an Rakyat, De-van Periakilan Deara'h MahkanS," LunT 
Mahkamah Konstitus., Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesif Mentert 

epa a Badari, Lernbaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undane’
nLTh8,ra KU PemT,tah a,:as Perintah Undang-Undang, Dewan PerwakUan S 

Ayat (4) r 3 upaten’ BuPa,b KepjiIa.Dcsa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan 
eimdang-undangM yang didasarkan pada asas balm a Peraturan Pemndane-

undangMy^lleSh tiS"11 tldak b°leh h6116"13118 den8an PeratUran Perundan8'

Pasal 5
Cukup jelas 

Pasal 6
Cukup jelas 

Pasal 7
Ayat (1)

M^sud “penyebarluasan” dalam ketentuan ini adalah agar masyarakat meneetaliui
Serik^r PfratUran -DeSa yang sedang atau akaa dibahafdi BPD gl 
meberikan masukan atas maten yang sedang dibahas 8
Penyebarluasari dilakukan baik melalui media elektronik, maupun media cetnk
seperti surat kabar, majalah atau edaran P d t k

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Cukup jelas 
Ayat (3)

Cukup jelas 
Ayat 4

Cukup jelas 
Ayat (5)

Pasal 9
Hak masyarakat dalam ketentuan ioni dilaksanakan sesuai Tata Tertib BPD.
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Pasal 10
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Dal am pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD, Kepala Desa dapat diwakili 
oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa, kecuali dalam pengajuan dan 
pengambilan keputusan.

Ayat (3)
Cukup jelas 

Ayat (4)
Cukup jelas 

Ayat (5)
Maksud difasilitasi Camat dalam ketentuan ini adalah supaya dalam pembahasan 
Rancangan Peraturan Desa tidak tertunda-tunda dan diharapkan dengan lidak 
tertunda-tundanya pembahsan Rancangan Peraturan Desa penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa beijalan lancar.

Pasal 11
Cukup jelas 

Pasal 12
Cukup jelas 

Pasal 13
Cukup jelas 

Pasal 14
Cukup jelas 

Pasal 15
Cukup jelas 

Pasal 16
Cukup jelas 

Pasal 17
C'ukup jelas 

Pasal 18
Cukup jelas 

Pasal 19
Ayat (1)

Kewaijiban menyampaikan Peraturan Desa dan Kepala Desa dalam ketentuan ini 
adalah sebagai bahan evaluasi Bupati dengan tujuan tercapainya keselarasan antara 
kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan 
kepentingan 2iparatur Desa.

Ayat (2)
Cukup jelas 

Ayat (3)
Cukup jelas 

Ayat (4)
Cukup jelas 

Ayat (5)
Cukup jelas 

Ayat (6)
Cukup jelas 

Ayat (7)
Cukup jelas ^ '

Pasal 20
Cukup jelas

\
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Pasal 21
Cukup jelas 

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 79.



BAB II

BAB III

14

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KA3UPATEN BOYOLAl 
NOMOR 9 TAHUN 2006 
TENTANG PERATUR/VN DESA

SISTEMATIKA
TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM 

PEMERINTAHAN DESA

BAB I KERANGKA PERATURAN DESA

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN.
1. Erase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa.
3. Konsiderans.
4. Dasar Hukum.
5. Diktum.

C. BATANG TUBUH
1. Ketentuan Umum.
2. Materi Pokok yang diatur.
3. Ketentuan Peralihan.
4. Ketentuan Penutup.

D

E.

F.

PENUTUP.

PENJELASAN (jika diperlukan).

LAMPIR\N (jika diperlukan).

HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
B. PENCABUTAN

C. PERUEAHAN PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN DESA 

RAGAM BAHASA PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN DESA

A. BAHASA PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN DESA
B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH.
C. TEKNIK PENGACUAN.

BAB IV BENTUK RANCANGAN PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN D1 

A.
B.

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA. 
BENTUK PERATURAN KEPALA DESA DAN P’ 
BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA D
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BAB I
KERANGKA PERATURAN DESA

2.
3.

Kerangka Peraturan Desa terdiri atas :
A. Judul;
B. Pembukaan;
C. Batang Tubuh;
D. Penutup;
E. Penjelasan (jika diperlukan);
F. Lampiran (jika diperlukan.

A. JUDUL

Judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau 
penetapan, dan nama Peraturan Desa.
Nama Peraturan Desa dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa.
Judul ditulis seluruhnya dengan humf kapital yang diletakkan ditengah marjin tanpa diakhiri 
tanda baca.
Contoh :

PERATURAN DESA SIDOMAKMUR 
NOMOR 17 TAHUN 2006 

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pada judul Peraturan Desa perubalian ditambah frase {Perubahan atas) dilanjutkan depan 
nama Peraturan Desa yang diubah.
Contoh:

PERATURAN DESA SIDOMAKMUR 
NOMOR 27 TAHUN 2007 

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SIDOMAKMUR 

NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Jika Peraturan Desa tedah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata perubahan dan kata 
atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah 
dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.
Contoh

PERATURAN DESA SIDOMAKMUR 
NOMOR 27 TAHUN 2007 

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA SIDOMAKMUR 

NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

4.

5.

6. Pada judul Peraturan Desa Pencabutari disisipkan kata Pencabuta'r 
Peraturan Desa yang dicabut.
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Contoh.
PERATURAN DESA SIDOMAKMUR 

NOMOR 27 TAHUN 2007 
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DESA SIDOMAKMUR 
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN 

PENDAI»ATAN DAN BELANJA DESA

B. PEMBUKAAN

B.2.

B.3.

B.4.

Pembukaan Peraturan Desa terdiri atas :
1. Erase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa.
3. Konsiderans.
4. Dasar Hukum.
5. Diktum.

. Erase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Desa sebelum jabatan pembentuk Peraturan Desa 
dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ^4AHA ESA yang ditulis 
seluruhnya dengan hunif kapital yang diletakkan di tengah marjin mnpa tanda baca titik. 
Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Jabatan Pembentuk Peraturan Desa.
Jabatan Pembentuk Peraturan Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan 
ditengah maijin dan diakhiri dengan tanda baca koma.
Contoh:

KEPALA DESA SIDOMAKMUR,

Konsiderans.
1. Konsiderans diavval i dengan kata Menimbang.

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar 
belakang dan alasaii pembuatan Peraturan Desa.
Pokok-pokok pikimn pada Konsiderans Peraturan Desa memuat unsur filosifis, yuridis, 
dan sosilogis yang menjadi latar belakang pembuatannya diawali huruf kecil dan diakhiri 
dengan tanda baca titik koma.
Contoh:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal .... ayat (...) Peraturan

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor..... Tahun .... tentang ..........
dan guna............................... dipandang perlu mengatur periyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

b. bahwa untulc pengaturarmya perlu menetapkan dengan Peraturan 
Desa Sidomakmur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Dasar Hukum.
1.
2.

2.

3.

3.

4.

Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat.
Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Produk Hukum Pemerintahan Desa 
dan Peraturan Penindang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Desa 
tersebut.
Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturp 
perundang-undangan yang tingkatannya'sama atau lebih tinggi.
Produk Hukum F,emerinlahan Desa yang akan dicabut dengan Produk 
Pemerintahan Desa yang akan dibentuk tidak dicantumkan sebagai dasar huku'



17

5. Jika jumlah PeraUiran Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu 
umtan pencantumiin perlu memperhatikan tata umtan Peraturan Perundang-undangan daii 
jika tmgkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau 
penetapannya, tiajD dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dan seterusnya 
Lembaran Daerah^erita Daersih dan Tambahan Lembaran Daerah diletakkan diantaia 
tanda baca kurung. serta diakhiri dengan tanda baca titik koma.
Contoh:

Mengingat :1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor .... Tahun ..... tentang
................. (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun........ Nomor
.......» Tambahiin Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor......... )■

2. dst. ......... '

B.5. Diktum.
1. Ditum terdiri atas :

a. kata Memutuskan;
b. kata Menetapkan;
c. nama Produk Hukum Pemerintahan Desa.
Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital taripa spasi diantara suku kata 
diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin.
Sebelum kata memutuskan dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama BADAN
PERJMUSYAWARATAN DESA .... (Nama Desa) dan KEPALA DESA........ (Nama
Desa), yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletalckan ditengah marjin 
Contoh: J ‘

2.

3.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMAKMUR

dan
KEPALA DESA SIDOMAKMUR

MEMUTUSKAN :

5.

Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan kebawali 
deng^ kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan 
nurut kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
Nama y^g tercantum dalam juclul Produk Hukum Pemerinta]ian Desa dicantumkan lagi 
setelah kata Menetapkan^ dan didaliului dengan pencanturnan jenis Pi-oduk Hukum 
Femenntahan Desa, serta ditulis selunihnya dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca

Contoh :

fiNTANCr ANGGARAN
6.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOMAKMUR 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.
Produk Hukum Pemenntahan Desa yang tingkatannya lebih lendah dari pada Peraturan 
Desa, seperti Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, Peraturan BPD, Keputusan 
Dae^ Peirmusyaw^iratan Desa secara mutatis mutandis be.rpedoman pada Peraturan

2.

BATANG TUBUH
1. Batang tubuh Produk Huk^ Pemerintahan Desa meniuat semua substansi Produk Hukum 

Pemenntahan Desa yang dirumuskan dalam pasal.
Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam :
a. Ketentuan Umum;
b. Materi pokok yang atur;
c. Ketentuan Peralihtin (jika diperlukan);
d. Ketentuan Penutup.
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3. Dalam pengelompokaji substansi sedapat mungkin dihindari adanya bab ketentuan lain atau 
sejenisnya, materi yang bersangkutan diupayakan masuk kedalam bab yang ada atau bab 
tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.

4. Substansi yang benipa sanksi administrasi atau keperdataan atas pelanggaran norma tersebut 
dirumuskan m'enjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi 
administrasi atau sanksi keperdataan.

5. Jika Produk Hukum Pemerintah:an Desa mempunyai materi yang sangat luas dan 
mempunyai banyak pjisal, pasal tersebut dapat dikelompokkan rr.enjadi : buku, bab, bagian 
dan paragraf dan pengelompokannya didasarkan kesamaan materi.

6. Urutan pengelompokan adalah :
a. bab dengan pasal, teinpa bagian dan paragraf;
b. bab dengan bagian dan pasal tanpa paragraf;
c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal..

7. Bab diberi nomor unit dengan angka romawi dan judul yang seluruhnya ditulis dengan 
huruf kapital, dan ditulis dilengah maijin.
Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

8. Bagian diberi nomor unit dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi 
judul.

9. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan ditulis dengan huruf kapital, dan setiap kata pada 
judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali awal kata partikel yang tidak terletak 
pada awal frase dan diletakkan ditengah maijin
Contoh:

Bagian Kelima 
Tata Cara Pembentukan.

10. Pasal merupakan satuan aturan dalam Produk Hukum Pemerintahan Desa yang memuat satu 
norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas.

11. Pasal diberi nomor umt dengan angka arab, dan huruf awal kata Pasal ditulis dengan huruf 
Kapital dan diletakken ditengah maijin, kata pasal yang dipergunakan untuk acuan dalam 
kata Pasal menggunakan huruf kapital.
Contoh:

Pasal 12

12. Pasal dapat dirinci kedalam bebc:rapa ayat yang diberi nomor unit dengan angka arab 
diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik. huruf awal pada kata ayat yang 
digunakan untuk ditulis dengan huruf kecil
Contoh:

Pasal 12
(1)...... dst.

13. Jika pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk 
kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk 
tabulasi
Contoh :

Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 
(tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih tetap.

Isi pasal tersebut akan lebih mudah dipaliami apabila ditulis :

Pasal 17

Yang dapat diberi hale pilih ialah warga negara Indonesia yang :
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a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin;
b. telah terdaftar pada daftar pemilih tetap.

14. Jika rincian memerlukan rincian lebih lanjut rincian itu ditandai dengan angka arab 1,2 dst. 
Contoh:

Pasal 12
(1).... ;
(2).... ;

a....... ;
b....... ;

1....... ;
2....... ;

C. BATANG TUBUH 

Cl. Ketentuan Umum.
1. Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika>dalam Produk Hukum Pemerintahan 

Desa tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal-pasal 
awal dan dapat memuat lebih dari satu pasal.

2. Ketentuan umum beiisi:
a. batasan pengertiein atau definisi;
b. singkatan atau aijronim. yang digunakan dalam peraturan;
c. hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

3. Prase pembuka dalam ketentuan umum berbunyi Dalam Peraturan Desa ini yang 
dimaksud dengan :
Kata atau istilah yang dimuat dahim ketentuan umum hanyalah kata atau istilah hanyalah 
kata atau istilah yang dipakai berulang-ulang dalam pasal-pasal berikutnya, dan apabila 
lebih dari satu diberi urutan angka arab dan diakhiri dengan tanc a baca titik.
Kata atau istilah sel^agai definisi yang dipergunakan satu kali namun kata atau istilah 
tersebut diperlukan piengertiannya untuk satu bab, atau bagian.
Batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim harus dirumuskan sedemikian 
rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum m(mgikuti ketentuan sebagai 
berikut:

pengertian yang mengatur lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang 
berlingkup khusus;
pengertian yang terdapat lebih dahulu dalam materi pokok yang diatur ditempatkan 
dalam urutan yang lebih dahulu;
pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian diatasnya diletakkan 
berdekatan secara berurutan.

4.

5.

6.

7.

a.

b.

c.

C.2. Materi Pokok yang Dia tur.
1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika 

tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal 
ketentuan umum.

2. Materi pokok yang diatur dapat dikelompokkan dalam bab, pasal dan/atau ayat.

C.3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan).
1. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Produk Hukum Pemerintahan Desa 

yang telah ada pada saat Produk Hukum Pemerintahan Desa yang baru mulai berlaku, 
agar^ Produk Hukum Pemerintahan Desa tersebut dapat berjalan lancar dan tidak 
menimbulkan permasalahan hukum.

2. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan yang ditempatkan diantara bab 
materi pokok yang diatur dengan bab pcnulup, jika tidak diadakan pembagian bab, pasal 
ketentuan umum ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.
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1.

2.

3. Pada saat suatu Produk Hukum Pemerintahan Desa dinyatakan mulai berlaku, segala 
hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, 
maupun sesudah Produk Hukum Pemerintahan Desa yang bam itu dinyatakan berlaku, 
tunduk pada ketentuan Produk Hukum Pemerintahan Desa yang baru.

4. Didalam Produk Hukum Pemerintahan Desa yang bam, dapat dimuat pengaturan yang 
memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau 
hubungan hukum tertentu.

5. Penyimpangan sementara berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusumtkan.
6. Penentuan daya laku sumt sebailaiya tidak diadakan bagi Produk Hukum Pemerintahan 

Desa yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat.

C.4. Ketentuan Penutup.
Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir, jika tidak diadakan pengelompokan 
bab ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal akhir.
Pada umumnya dalam ketentuan penutup memuat:
a. penunjukan org£in atau alat perlengkapan yang melakr.anakan Produk Hukum 

Pemerintahan Desa;
b. nama singkat status Produk Hukum Pemerintahan Desa yang sudah ada;
c. saat mulai berlaku Produk Hukum Pemerintahan Desa.
Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat:
a. menjalankan, misalnya penunjukan pejabat tertentu yang (iiberi keweiiangan untuk 

memberikan izin, mengangkat perangkat desa, dan lain-lain;
b. mengatur, misalnya memberi kewenangan untuk membuat p(;raturan pelaksanaan.
Jika mated dalam Produk Hukum Pemerintahan Desa yang bam menyebabkan perlunya 
penggantian seluruhnya atau sebagaian mated dalam Produk Hukum Pemerintahan Desa 
lama, didalam Produk Hukum Pemerintahan Desa yang bam hams secara tegas diatur 
mengenai pencabutan selumh atau sebagian Produk Hukum Pemerintahan Desa yang 
lama.
Rumusan pencabutan diawali dengan frase Pada saat Peraturan ....... ini mulai
berlaku, kecuali pericabutan yang dilakiikan dengan Produk Hukum Pemerintahan Desa 
pencabutan tersendiri,.
Untuk mencabut Prctduk Hukum Pemerintahan Desa yang tel eh diundangkan dan telah 
mulai berlaku gunakiin frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Contoh :
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nornor .... Tahun .... tentang
................ (Lembaran Desa/Berita Daerah Tahun...... Nornor...... ) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pada dasamya setiap Produk Hukum Pemerintahan Desa adalah sama bagi selumh bagian 
Peraturan Pemndang-undangan selumh wilayah Indonesia yaitu mulai berlaku pada saat 
Produk Hukum Pemerintahan Desa yang bersangkutan diundangkan.
Contoh : .
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Produk Hukum Pemerintahan Desa hanya dapat dicabut dengan peraturan pemndang- 
undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sama.

D. PENUTUP
1, Penutup mempakan bagian akhir Produk Hukum Pemerintahan Desa dan memuat. 

a. mmusan perintah pengundangan dan penempatan Produk Hukum Pemerintahan Desa 
dalam Lambaran C'aerah atau Berita Daerah (untuk Peraturan Desa dimuat dalam Berita 
Daerah). ( -
penandatanganan pengesahan atau penetapaan Produk Hukum Pemerintahan Desa; 
pengundangan Produk Hukum Pemerintahan Desa; 
akhir bagian penutup.

Rumusan perintah pen;gudangan dan penempatan Produk Hukum Pemerintahan Desa dalam 
Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut:



A

A"

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ........... (jenis Produk
Hukum Pemerintahan Desa) ini dengan penempatannya dalam Barita Daerah Kabupaten 
Boyolali.

3. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Produk Hukum Pemerintahan Desa memuat:
a. tempat dan tanggal pengesalnan penetapan Produk Hukum Pemerintahan Desa, 

ditempatkan disebelah kanan maijin;
b. nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital, pada akhir nama jabatan 

diberi tanda baca koma.
c. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan 

pangkat.
Contoh :

Ditetapkan di Boyolali 
Pada tanggal 23 Maret 2006

KEPALA DESA SIDOMAKMUR,

tanda tangan

NAMA

4. Pengundangan Produk. Hukum Pemerintahan Desa memuat:
a. tempat dan tanggal pengundangan;
b. nama jabatan yang berwenang mcngundangkan (untuk Peraturan Desa Sekretaris 

Daerah Kabupater, Boyolali) dan diberi tanda baca koma;
c. tanda tangan;
d. nama lengkap pejeibat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan 

pangkat.

5. Tempat dan tanggal pengundangan diletakkan disebelah kiri (dibawah penandatanganan 
penetapan).
Contoh :

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 30 Marel 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
BOYOLALI,

tanda tangem

SINGGIH PAMBUDI

6. Pada akhir bagian penutup dicantumkan frase berita daerah bessrta tahun dan nomor dari 
berita daerah tersebu, dan penulisan frasenya seluruhnya dengan huruf kapital ditempatkan 
disebelah kanan maijin.
Contoh :

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN.....NOMOR

E. PENJELASAN

1. Peraturan Desa dapat diberi penjelasan.



22

2.

3.

4.

5.

7.

8

Penjelasan berfungsi sebagai talsiran resmi pembenlukan Produk Hukum Pcmcrinlahan 
Desa atas nornia terteiitu dalam Batang Tubuh., oleh karena itu penjelasan hanya memuat 
uraian^ atau jabaran lebih lanjut dan norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan 
dcrnikim penjelasan dipergunakan sebagai sarana untuk mempeijelas norma dalam batang 
tubuh tidak boleh mengakibatkan lerjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijclaskan. 
Penjelasan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih 
lanjut, oleh karena itu hindari perumusan norma dalam penjelasan.
Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan rancangan Produk Hukum Pemerintahan 
Desa yang bersangkutan, dan judul sama dengan Produk Hukum Pemerintahan Desa dan 
diletakkan ditengah-tengah maijin dan semuanya ditulis dengan huruf kapital. '

Contoh :
PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DESA SIDOMAKMUR 

NOMOR.... TAHUN ....
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Penjelasan memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, kalimat Penjelasan 
Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal diawali dengan angka romawi dan semuanya ditulis 
dengan huruf kapital dan diletakkan di sebelah kiri marjin.
Contoh :
I. UMUM
II. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, 
maksud dan tujuan, yang telah tertulis secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas- 
asas, tujuan, atau pol:ok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh. dan dapat diberi 
angka arab jika hal ini lebih memberikan kejelasan.
Contoh :
I. UMUM

1..................
2................. dst

Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya :
a. tidak bertentangan dengan mateii pokok yang diatur dalam batang tubuh;
b. tidak menambah atau memperluas norma dalam batang tubuh;
c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
d. tidak mengulang uraian kata, istilah yang telah dimuat dalam ketentuan umum.

Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase Cukup jelas yang 
diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan frase penjelasan pasal demi pasal tidak dapat 
digabung walaupun terdapat beberapa pasal bemrutan yang tidak memerlukan penjelasan. 
Contoh :
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas
9. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir yang tidak memerlukan penjelasan, 

pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan Cukup jelas tanpa merinci masing- 
masing ayat atau butir.

10. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut 
memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan 
penjelasan yang sesuai.
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Contoh:
Pasal 7 

Ayat (1)
Cukup jelas 

Ayat (2)
Ayat mi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada hakim dan 
pengguna hukum 

Ayat (3)
Cukup jelas.dst.

ll.Jika suatu istilah/lcata/frase dalam suatu pasal atau'ayat atau butir yang memerlukan
penjetean, giuiakaii tanda baca petik pada istilah ”..... ” pada istilah/kata/frase tersebut
Contoh
Pasal 35 

Ayat(l)
Yang dimalisud dengan ”asas kejelasan tujuan“ adalah....

Ayat (2) ................... ...........
Cukup jelas. dst.

F. LAMPIRAN <iip2rlukan)

Dalam hal Produk Hukum Pemerintahan Desa memerlukan lampiran, hal tersebut harus 
dmyat^an dalam batang tubuh dan pemyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian tak 
erpisahkM dati Produk Hukum Pemerintahan Desa yang bersangkutan, dan pada akhir 
ampiraii harus dicantimi^ nama dan tanda tangan pejabat yeng menetapkan Produk Hukum 
Pemerintahan Desa yang bersangkutan.

BAB II
HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

I. Produk Hukum Pemerintahan Desa yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kcwenangan 
mengatur lebih lanjut kepada Produk Hukum Pemerintahan Desa yang lebih rendah dan 
dalam pendelegasian kewenangan yang mengatur harus disebut dengan jelas mengenai 
mMg Imgkup maten yang dtatur dan jenis Produk Hukum Pemerintahan Desanya
Hnk..!!latepri yang. didele®asikan Sebagian sudah diatur pokok-pokoknya dalam Produk 
Hukum Pemerintahan Desa yang mendelegasikan, maka kalimat yang digunakan
DeQn/p118?, Cb^ 1J,1Ame,T',ai ..... diatur dcnSan ..............(untuk Desa : Peraturan
Desa/Peraturan Kepala Desa/ Keputusan Kepala Desa/ Keputusan BPD).
Ma materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Produk
Hukum Pemermtahitn Desa yang mendelegasikan, gunakan kalimat Kctcntuan mengenai 
...... diatur dengan ......... &
Jika pasal terdiri beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari 
pasal yang bersangkutan.

2.

3.

4.

B. PENCABUTAN

1' pika/u0iUllHukr Pemei?ntahai1 Desa Iama yan8tida^ diperlukan lagi dan diganti dengan 
Prodi^ Hukum Pemenntahan Desa yang barn, Produk Hukum Pemerintahan Desa yang
am hams secara tegas mencabut Produk Hukum Pemerintahan Desa yang tidak diperlukan.
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2.

3.

Produk Hukum Pemerintahan Desa yang tingkatannya I'ebih rendah tidak boleh mencabut 
peraturtan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Produk Hukum Pemerintahan Desa atau ketentuan yang telah dicabut, otomatis tidak 
berlaku meskipun Produk Hukum Pemerintahan Desa yang mencabut dikemudian hari 
dicabut pula.

C. PERUBAHAN PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN DESA

2.

Perubahan Produk Hukum Pemerintahan Desa dilakukan dengan ;
a. menyisipkan atau menambah materi kedalam Produk Hukum Pemerintahan Desa;
b. menghapus atau mengganti sebagian materi dalam Produk Hukum Pemerintahan Desa.
Perubahan Produk Hukum Pemerintahan Desa dapat dilakukan terhadap :
a. seluruh atau sebagian bab, bagian, pasal dan/atau ayat;
b. kata, istilah, kalimat, angka dtm/atau tanda baca.
Pada dasamya batang tubuh Produk Hukum Pemerintahan Desa perubahan terdiri atas 2
(dua) pasal yang ditulis dengan angka romawi, yaitu sebagai berikut:
a. Pasal I memuait judul Produk Hukum Pemerintahan Desa yang diubah, dengan 

menyebutkan Berita Daerah yang diletakkan diantara tanda baca kurung serta memuat 
materi atau nornia yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi 
perubahan dirinci dengan menggunakan angka arab (1, 2, 3, dan seterusnya)

Contoh :
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor........Tahun........tentang..........(Berita
Daerah Tahun.....Nomor...... ) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga bcrbunyi sebagai berikut:..............
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:.............
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi............... dan seterusnya.

Pasal II

b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu Pasal II juga 
dapat memuat ketentuan peralihan dari Produk Hukum Pemerintahan Desa perubahan, 
yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Produk Hukum Pemerintahan 
Desa yang diubah.

4. Jika dalam 1 (satu) Produk Hukum Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa bab, beberapa 
pasal dan beberapa ayat dan disisipkan bab, pasal atau ayat bam, maka penulisannya 
sebagai berikut:

Contoh Penvisipan Bab :
Diantara BAB IX dan BAB X disipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IX A sehingga berbunyi 
sebagai berikut: ■ .

BAB IX A 
PENYIDIKAN

Contoh Penvisipan Pasal:
Diantara Pasal 128 dan Pasal 129 disipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 128 A sehingga 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128 A
Contoh Penvisipan givat:
Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat la sehingga Pasal 
18 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 18

(1)................
(la).................
(2)....................dan seterusnya.

5. Jika dalam Produk Hu]mm Pemerintahan Desa dilakukan penghapusan atas satu bab, bagian, 
pasal atau ayat, maka urutan bab, bagian, pasal atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan 
diberi keterangan dihapus.
Contoh:
1. Pasal 9 dihapus
2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1).................
(2) Dihapus.
(3) ...................... dan seterusnya

BAB III
RAGAM Bi^JHlASA PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN DESA

A. BAHASA PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN DESA

1. Bahasa Produk Huloim Pemerintahan Desa pada dasamya tunduk kepada kaidah tata 
Bahasa Indonesia, baik mengenai pembentukan kata, penyusunem kalimat, teknik penulisan, 
maupun pengejaamiya, namun demikian bahasa Produk Hukum Pemerintahan Desa 
mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejemihan atau kejelasan pengertian, 
kelugasan, kebakuan, keserasian dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.
Contoh:

Pasal 36

(1) Suami istri wajib saling cinta meiicintai, hormat mengliormati setia dan memberi 
bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Rumusan yang lebih baik :
(1) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.

2. Dalam merumuskan ketentuan Produk Hukum Pemerintahan Desa digunakan kalimat yang 
tegas, singkat, dan mudah dimengerti
Contoh:

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, hams dipenuhi syar^l-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik :
(1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

hams memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

3. Hindarkan penggur.aan kata atau frase yang artinya kurang mencntu atau konteksnya dalam 
kalimat kurang jehis, misalnya pengunaan istilah minuman kcras akan lebih jelas kalau 
menggimakan istilah minuman beralkohol.
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5.

7.

8.

9.

a.

b.

4. Dalam merumuskan ketentuan Produk Hukum Pemerintahan Desa, gunakanlah kaidah tata 
bahasa Indonesia yang baku, misalnya Rumah itu pintunya putih (kalimat tidak baku) 
akan lebih baik apabila menggumikan kalimat Rumah itu mempunyai pintu berwarna 
putih (kalimat yang baku).
Untuk memberikan pt^rluasan pengertian kata atau istilah yang siidah diketahui umum tanpa 
membuat definisi bara gunakan kata meliputi, misalnya Pejabat Negara meliputi direksi, 
badan usaha milik negara dan badan usaha milik dacrah.
Didalam satu Produk Hukum Pemerintahan Desa yang sama hindari penggunaan :

beberapa istilah imtuk menyatakan satu pengertian, misalnya istilah gaji, upah atau 
pendapatan dapat menyatakjin pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan 
penghasilan dalam satu pasail telah digunakan kata upah, maka dalam pasal-pasal 
atau ayat selanjutnya jangan menggunakan istilah gaji atau pendapatan untuk 
menyatakan pengertian penghasilan.
satu istilah untuk beberapa pengertian pengertian yang berbeda, musalnya istilah 
penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau 
pengamanan karena penahanan tidak sama dengan pengamanan.

Jika kata atau frase tehentii digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan 
rumusan dalam Produk Hukuni Pemerintahan Desa, kata atau frase sebaiknya didefinisikan 
dalam pasal yang rriemuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau 
akronim (dalam ketentuan umum).
Contoh:
1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah....
Jika dalam peraturaii pelaksanaan dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau 
batasan pengertian, maka rumusan yang digunakan hendaknya tidak berbeda dengan 
rumusan yang terdapat dalam Produk Hukum Pemerintahan Desa yang lebih tinggi tersebut. 
Penyertaan kata atau frase bahasa using yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya 
dengan kaidah bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut: 
a. mempunyai konotasi yang cocok;

lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia; 
mempunyai corak intemasional; 
lebih mudah tercapainya kesepakatan; atau 

e. lebih mudah dipahami dari pada teijemahannya dalam bahasa Indonesia.
Contoh :
1. devaluasi (penunman nilai uang).
2. devisa (alat pembayaran luar negeri).

10. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan didalam penjelasan 
Produk Hukum Pemerintahan Desa. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh 
padanannya dalam bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca 
kurung.

Contoh :
1. pcnghinaan tcrhadap pcradilan {contcmpl of court).
2. penggabungan {merger)..

b.
c.
d.

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

Untuk menyatakan pengertian maksimum atau minimum digur akan kata kata paling :
a. untuk batasan waktu dengan menggunakan frase paling lama dan paling singkat;
b. untuk jumlah uang menggunakan frase paling banyak atau paling sedikit;
c. untuk jumlah non uang menggunakan frase paling tinggi atau paling rendah.
Untuk menyatakan makna tidak termasuk gunakan kata kecuali ditempatkan diawal 
kalimat yang dikecutilikan.
Untuk menyatakan makna termasuk gunakan kata selain.
Contoh:

Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib 
membayar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
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4. Untuk menyatakan makna pengandaian alau kemungkinan digunakan kata jika, apabila, 
atau frase dalam hal. j * »
a. kata Jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal ( pola karena - maka)*
b. kata apabila di^junakan menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu; ’
c. frase dalam hal digunakan menyatakan suatu kemungkinan, keadaan, kondisi yang 

mungkin teqadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan - maka)
Frase pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan teriadi di 
masa depan.
Untuk menyatakan sifat:
a. komnlatif digunakan kata dan, misalnya A dan B dapat menjadi....
b. alternatif digunakan kata atau, misalnya A atau B wajib memberikan......
c. komulatih sekaligus alternatif digunakan frase dan/atau, misalnya A dan/atau B

memperoleh......
Untuk menyatakan :
a. adanya suatu hak gunakan kata berhak, misalnya setiap orang berhak mengemukakan 

pendapat di mul:a umum;
pemberian kewenangan kepada sescorang atau Icmbaga gunakan kata benvenang 
misalnya Presiden berwenang menolak atau mengabulkan permohonan grasi. 
sifat diskresioner dan suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau 
lembaga, gunakan kata dapat, misalnya di desa dapat dibentuk lembaga 
kemasyarakatan.
adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib, jika kewajiban 
tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum 
yang berlaku, misalnya un'tuk mendirikan rumah seseorang wajib memiliki izin 
mendirikan bangunan.
pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika 
keharusan tersebut tidak dipenulu, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang 
sehanisnya dideipat seandainya ia memenuhi kondisi persyaratan tersebut, misalnya 
untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang hams memenuhi syarat-syarat 
sebagai benkut:
menyatakan adanya suatu larangan, gunakan kata dilarang.

b.

f.

C. TEKNIK PENGACUAN

1.

2.

3.

4.

Pada dasamya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengerlian tanpa mengacu ke pasal
atau ayat lam. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik 
pengacuan. °
Teknik pengacuan dilakukan dengan rnenunjuk pasal atau ayat dari Produk Hukum 
Pemennlahan Desa yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain
dengan menggunalcan frase sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........ atau
sebagaimana dimalcsud pada ayat......
Contoh:
a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)....... •
b. Izin sebagaimana dimaksud pada,ayat (3) berlaku.....  ......... ’
Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurulan tidak perlu menyebutkan 
pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu, tetapi cukup dengan menggunakan frase 
sampai dengan.
Contoh:
a..............sebagaimima dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.
^............. sebagaimima dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5).
Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang bemrutan, tetapi ada ayat dalam
salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan 
kata kecuali. 6
Contoh:
a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga

bagi Calon Kepala Desa, kecuali pasal 7 ayat (1).
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b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sampai dengan ayat (5) berlaku juga 
bagi Perangkat Desa, kecuali ayat (4) huruf a. ^ i y i naitu juga

Dalam pengacuan, frase Peraturan Daerah ini, Peraturan Desa ini atau Pasal ini tidak perlu
digunakan jika pasal a:au ayat yang diacu merupakan salah satu pasal atau ayat dari Produk 
Hukum Pemermtahan Desa yang bersangkutan. uan rroauK
v,knacaKa dua.atau pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal 
i."? ?f:fangkutan rkalau ada)' kemndian diikuti dengan pasal atau ayat vans angkLva
Ir-Vi;.

r.'-

(1)

7

(2) If'" ,sa^agaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12 dan 
Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Bupati.

Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi 
pokok yang diacu.

8. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya
sama atau lebih tinggi. ^ . e j

9. Hindari pengacuan pasal atau ayat yang tcrletak setelah pasal atau avat vane bersanekutan
10. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat vane 

diacu, dan hindari penggunaan frase pasal terdahulu atau pasal tersebut diatas.
11. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan yang tidak disebutkan secara rinci menggunakan frase scsiiai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan.

12. Untuk menyatakan bahwa Produk Hukum Pemerintahan Desa masih diberlakukan atau
myatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan Produk Hukum 

Pemenntahan Desa y^g barn, gunakan frase berlaku sepanjang tidak bertentangan
SgkS " da,am ......... (ieniS Pr0duk Hukum i,emerintahan Desa ylng

13. Jika Produk Hukum Pemerintahan Desa yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya 
bcrlalfu kMuair011'3" Pr°dUk Hukum Pemerintahan Desa tersebut, gunakan frase tetap

Contoh :
Pada saat Peraturan lyerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor.....Tahun ...... tentang
............S embaran Daerah Nomor....... Tahun......Tambahan Lcmbaran Daerah Nomor
............) mtap berlaku, kecuah Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.

BAB IV
BENTUK RANCANGAN PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN DESA

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA

1. Halaman pertama Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Desa Kop Pemerintah Desa 
sedangkan untuk halam kedua dan selanjutnya tidak menggunakan Kop Pemerintah Desa

2 Rancangan Peratoat, Desa setelah melalui pembahasan bersama antara Badan 
PermusyawMatan Desa dan Kepala Desa, setelah disetujui t.ersama untuk ditetapkan 
sebelum ditandatangani oleh Kepala Desa frase RANCANGAN dihilangkan.

3. Pemuatan Peraturan Desa dalam Berita Daerah dilaksanakar oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten Boyolali.

4. Bentuk Naskah Dinas Peraturan Desa adalah sebagai berikut.



29

PEMERINTAH DESA............................
KECAMATAN..................

KABUPATEN BOYOLALI

Menimbang

Mengingat

RANCANGAN
PHRATURAN D1-,SA......

NOMOR.... TAHUN

TENTANG

ANGGARAN pend AP at an dan BELANJA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA.............................

: a. bahwa............................ ;
b. bahwa untuk pengaturannya perlu menetapkan dengan Peraturan Desa

......................... tentang............................................
: 1.................... ; ...............................

2.................... ;
3. dan seterusnya......... ;

Dengan Persetujuan Bersama

BAD AN PERMUSYAWARATAN DESA.....

dan

KEPALA DESA.......................

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA.......................TENTANG

BAB I .
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
2............................!!!!!”

3. dan seterusnya..........
BAB II

Pasal

(1) ............
(2) dan seterusnya

BAB........

Pasal... (dan seterusnya)

J
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BAB ....
KETENTUAN PERALIHi\N 

Pasal....
(kalau ada)
BAB....

■ • •; ' .KETENTUAN PENUTUP
Pasal.....

Pasal....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

AgM setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa 
ini dengan penempataimya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkfin di...................
pada tanggal..........

KEPALA DESA.................

cap dan tanda tangan

NAMA LENGKAP 
(tanpa gelar)

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal...................

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
BOYOLALI,

cap dan tanda taiigan

(nama lengkap tanpa gelar

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN...........NOMOR

B. PERATURAN KEPALA DESA DAN PERATURAN BPD

1.

2.

3.

4.

Pengertian Peraturan Kepala Desa 

Pengertian Peraturan BPD
Peraturan BPD adakh naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan vang 

Cm - cm
Keanlnef.r5atfT^tUr’ di^angkan daIam bab dan/atau pasal dan ditandatangani oleh 
K pala Desa untuk Peraturan Desa dan Ketua BPD untuk Peraturan BPD.

entuk Naskah Dinas Peraturan Kepala Desa dan Peraturan BPD adalah sebagai berikut.
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PEMEWNTAH DESA.......................
KECAMATAN..............................

KABUPATEN BOYOLALI
PERATURAN KEPALA DESA .... 

NOMOR.........TAHUN

TENTANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA................................. ,

: a. bahwa............................. ;
b. bahwa untuk pengaturannya perlu menetapkan dengan Peratiiran Kepala Desa

Menetapkan

.tentang

: 1.................... ;
2. dan setenisnya

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA DESA .........................TENTANG

(1) ......
(2) dan sctcrusnya

BAB ...

Pasal 1

(1) ............
(2) dan seterusnya

BAB ... 

Pasal...

BAB ...

Pasal...

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 
pada tanggal.

KEPALA DESA............................

cap dan tanda tangan 

NAMA LENGKAP (tanpa gelar)
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PEMEmNTAH DESA........................
KECAMATAN.............................

KABUPATEN BOYOLALI
PERATURAN KEPALA DESA .... 

NOMOR.........TAHUN

TENTANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA.....................
............................. ................. 9

: a. bahwa............................ ;
b. bahwa untuk pengaturannya perlu menetapkan dengan Peraturan Kepala Desa 

...................... tentang......................................................
................................................................................................................. 9

: 1.................... ;
2. dan seterusnya......... ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA DESA ....................... TENTANG

(1) ......
(2) dan sclcrusnya

BAB ... 

Pasal 1

(1) ............
(2) dan seterusnya

BAB

Pasal

BAB ...

Pasal...

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 
pada tanggal.

KEPALA DESA............................

cap dan tanda tangan 

NAMA LENGKAP (tanpa gelar)
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C. KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN BPD

1. Pengertian Keputusaji Kepala Desa.
Keputusan Kepala Desa adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan 
yang dibuat oleh Kepala Desa dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi dan sifatnya menetapkan.

2. Pengertian Keputusan BPD
Keputusan BPD adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang 
dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya menetapkan

3. Ciri - ciri
Mated bersifat menetapkan, dituangkan dalam diktum KESATU, KEDUA, dan seterusnya 
dan ditandatangani oleh Kepala Desa untuk Keputusan Kepala Desa dan Ketua BPD untuk 
Keputusan BPD.

4. Bentuk Naskah Dinas Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD adalah sebagai berikut.

Kop Dinas Pemerintah Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... 
NOMOR........TAHUN

. TENTANG

KEPALA DESA

Menimbang

Mengingat

a.............................
b............................
c. dan seterusnya;

1............................
2............................
3. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

a.........................
b........................
c. dan setemnya

Ditetapkan di 
pada tanggal .

KEPALA DESA

cap dan tanda tangan 

NAM A LENGKAP (tanpa gelar)



Klengingat

Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

Kop Dinas BPD

KEPUTUSAN BAD AN PERMUSYAWARATA DESA
DESA..............................
NOMOR......TAHUN......

TENTANG

BAD AN PERMUSYAWARATAN DESA
Menimbang : a.

c. dan seterusnya; 

1............................
2.
3. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

a.
b.
c. dan seterusnya

Ditetapkan di 
pada tanggal .
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BAD AN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..................

KETUA,

cap dan tandatangan 

NAMA LENGKAP (tanpa gelar)

If P(l^ BUPATI BOYOLALI,

SRI MOELJANTO


