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KONSTITUSI MASYARAKAT DESA 

(PIAGAM TANGGUNGJAWAB DAN HAK ASASI WARGA DESA) 

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.1 

 
A. DESA MASYARAKAT MADANI 

 
1. Desa dan Desa Adat 

 
 Di seluruh Indonesia dewasa ini tercatat berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) 

Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan2. Desa-desa tersebut dapat dibedakan antara desa 
biasa dan desa adat. Karena itu, ada dua konsep masyarakat yang di lapangan biasa dibedakan 
satu dengan yang lain, yaitu (i) masyarakat desa, dan (ii) masyarakat adat. Dalam Penjelasan 
Umum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diuraikan sebagai berikut: 

“Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh 
Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang 
berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan 
lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Desa Adat pada 
prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-
temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat 
berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal 
usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli 
yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara 
historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.”  

Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ditegaskan pula adanya kesatuan masyarakat hukum 
adat yang diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara. Adanya kesatuan masyarakat hukum 
adat itu terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan 
antara prinsip genealogis dan prinsip teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 
2014 adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan 
teritorial.  Dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum Perubahan I, II, III, dan IV, keduanya sama-
sama disebut.  Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan3: 

“Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen (daerah-daerah 
swapraja) dan volksgetneenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nageri di Minangkabau, dusun dan 
marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat 
dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.” 

Daerah-daerah swapraja atau „self-bestuurende landschappen’ (self governing communities) 
merupakan konsep mengenai pemerintahan desa atau „dorp’, sedangkan „volksgemeenschappen‟ atau 
‘Inlandsgemente’merupakan konsep masyarakat hukum adat, seperti Nagari (Sumatera Barat) dan 

                                                           
1 Ketua Dewan Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNASHAM, 2013-2017); Ketua Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP, 2012-2017), Pendiri dan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI, 2003-
2008), Anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia (DGTK, 2010-2015), dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 
Indonesia. 
2 Data ini dipakai dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
(TLN-RI) Nomor 5495. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, jumlah desa di seluruh Indonesia tercatat 65.189 buah. Lihat 
www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2010/01/29/0/_/0._induk.kec.pdf;  Dari sumber lain, tercatat pula bahwa jumlah desa di seluruh 
Indonesia sebanyak 76.546 desa. Sedangkan menurut data Statistik BPS 2008, jumlah desa di seluruh Indonesia ada 67.245 desa dan 7.893 
kelurahan. Lihat www. sp.2010.bps.go.id/files/ebook/Stat_Podes_Indonesia_2008.pdf. 
3 Setelah Perubahan IV UUD 1945, banyak yang mengira bahwa Penjelasan UUD 1945 ini sudah tidak ada lagi. Padahal, yang benar adalah bahwa 
Penjelasan UUD 1945 sampai sekarang masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah UUD 1945 sebagaimana diberlakukan 
kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berlaku sampai awal era reformasi sekarang. Sedangkan Perubahan I, II, III, dan IV hanyalah 
naskah Lampiran I, II, III, dan IV terhadap naskah UUD 1945 versi 5 Juli 1959 tersebut. Karena itu, meskipun sebagian substansinya sudah 
diadopsikan menjadi materi Perubahan I, II, III, dan IV UUD 1945, tetapi status Penjelasan UUD 1945 tetap masih ada dan merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari naskah UUD 1945 yang sah. Setidaknya, naskah teks Penjelasan UUD 1945 itu masih dapat dijadikan salah satu sumber 
rujukan historis yang sah untuk memahami pasal-pasal yang belum cukup jelas dipahami dalam UUD 1945 pasca reformasi. 

http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2010/01/29/0/_/0._induk.kec.pdf;
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Marga (Sumatera Selatan). Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sudah ada di seluruh tanah air sejak jauh sebelum negara Republik Indonesia 
didirikan. Kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud disebut dengan pelbagai macam nama 
sesuai dengan budaya dan bahasa di tiap-tiap daerah, seperti huta dan nagori di  Sumatera Utara, 
gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di 
Lampung, desa pakraman dan desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di 
Kalimantan, dan negeri di Maluku. 

Sesudah Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, konsepsi tentang kesatuan 
masyarakat hukum adat diadopsikan ke dalam rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sedangkan 
istilah desa tidak disebut sama sekali melainkan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang 
tentang Desa No. 6 Tahun 2014. Berdasarkan UUD 1945, negara menyatakan mengakui dan 
menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.  

 Dari rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut kita dapat mengetahui (i) bahwa 
negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat memang sudah ada sebelum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dan UUD 1945 disahkan; (ii) kesatuan masyarakat 
hukum adat yang diakui itu haruslah terbukti masih hidup; (iii) pengakuan itu dapat berubah 
dinamis mengikuti perkembangan masyarakat dalam arti perkembangan zaman di mana perasaan 
kemanusiaan dan tingkat peradaban tumbuh dan berkembang sedemikian rupa sehingga 
pengakuan atas keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu 
juga harus disesuaikan dengan kebutuhan menurut ruang dan waktunya yang dinamis itu; (iv) 
pengakuan itu juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan kepentingan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, misalnya, di daerah perbatasan jangan sampai pengakuan ini dapat 
berdampak negatif kepada semangat persatuan bangsa dan integritas wilayah NKRI karena 
wilayah hukum adat yang bersangkutan melampuai batas wilayah hukum teritorial NKRI; dan (v) 
bahwa syarat dan prosedur pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-
hak tradisionalnya itu harus diatur dengan undang-undang ataupun dalam pelbagai undang-
undang lain yang terkait. 
 Wilayah hukum kesatuan masyarakat hukum adat ini tentu saja tidak sama dengan 
wilayah hukum pemerintahan desa atau apalagi dengan pemerintahan kelurahan yang terdapat di 
kota-kota. Wilayah hukum kesatuan masyarakat hukum adat itu terdapat di daerah perkotaan 
ataupun di perdesaan, sehingga wilayah keduanya tidak dapat diidentikkan secara nasional, 
meskipun boleh jadi ada juga desa yang sekaligus merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum 
adat di beberapa daerah di Indonesia. Perbedaan batas-batas wilayah administrasi pemerintahan 
dengan wilayah hukum adat tersebut tentunya dapat menyulitkan pembinaan keduanya di 
lapangan, sehingga perlu dipikirkan jalan keluarnya sehingga hal itu mencegah terjadinya sistem 
pembinaan yang tumpang tindih yang tidak efisien dan tidak terpadu. Misalnya, di kota 
Sawahlunto Sumatera Barat, nagari diperlakukan sebagai wilayah desa yang terbagi dalam wilayah 
kecamatan. Setiap kecamatan membawahi 2-4 nagari, sehingga dengan demikian perwilayahan 
adat dengan wilayah administrasi dapat diatur menjadi harmonis. 

Dalam perkembangan desa dalam hubungannya dengan desa adat ini, seperti diuraikan 
dalam Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat dikemukakan adanya 
beberapa variasi. Ada Desa Adat yang berubah menjadi lebih dari 1 (satu) Desa Adat. Ada 1 
(satu) Desa Adat yang berubah menjadi Desa. Ada pula lebih dari 1 (satu) Desa Adat menjadi 1 
Desa; atau 1 (satu) Desa Adat yang sekaligus juga berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/Kelurahan. 
Oleh karena itu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memungkinkan terjadinya perubahan status 
dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup, sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta atas prakarsa 
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masyarakat sendiri. Demikian pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/kelurahan atas 
prakarsa masyarakat.  

Penetapan Desa Adat untuk pertama kalinya berpedoman pada ketentuan khusus 
sebagaimana diatur dalam Bab XIII Undang-Undang ini. Pembentukan Desa Adat yang baru 
berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang ini. Penetapan 
Desa Adat sebagaimana dimaksud di atas, yang menjadi acuan utama adalah Putusan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia yaitu: 
a. Putusan Nomor 10/PUU-l/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; 

b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku; 

c. Putusan Nomor 6/PUU-Vl/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai 
Kepulauan; dan  

d. Putusan Nomor 35/PUU–X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan. 

Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa 
Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (local self government) maka ada syarat mutlak yaitu adanya 
wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan 
salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta 
kekayaan, dan pranata pemerintahan adat.  
 Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa4, pemerintahan desa berwenang 
menetapkan Peraturan Desa dengan persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa. Dengan 
demikian, di desa, ditentukan ada peraturan desa yang diakui sebagai salah satu bentuk peraturan 
perundang-undangan resmi. Namun, peraturan desa ini cenderung bersifat sangat teknis karena 
biasanya sifatnya hanya menjabarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Sedangkan dalam lingkungan kesatuan masyarakat hukum adat belum diatur mengenai produk 
hukum apa yang dapat dibuat dan diberlakukan untuk kepentingan bersama. Karena itu, menurut 
pendapat saya, kebutuhan akan pengaturan untuk kepentingan bersama itu dapat dituangkan 
dalam konstitusi masyarakat adat yang disusun bersama sebagai hasil musyawarah dan mufakat 
para warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 
 Masyarakat desa terstruktur  dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah, 
sedangkan masyarakat adat secara konstitusional diakui sebagai masyarakat yang terorganisasi 
dalam kesatuan-kesatuan yang menyandang hak-hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, 
termasuk berkaitan dengan hak-hak tradisionalnya sebagai kesatuan hukum. Dengan demikian, 
satuan pemerintahan desa merupakan unit terkecil dari struktur organisasi pemerintahan daerah, 
sedangkan kesatuan masyarakat hukum adat merupakan unit-unit masyarakat hukum yang 
merupakan subjek hukum yang tersendiri yang diakui keberadaannya berdasarkan UUD 1945. 
Kesatuan masyarakat hukum adat itu tidak lain merupakan.  
 Itulah sebabnya mengapa istilah yang dipakai dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 itu 
adalah “Kesatuan Masyarakat Hukum Adat”? Istilah kesatuan masyarakat menunjuk kepada 
pengertian unit organisasi masyarakat atau masyarakat yang terorganisasi menurut norma hukum 
adat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat hukum adat, masyarakat hukum yang 
bersumber dari tradisi budaya setempat. Dengan disebut sebagai masyarakat hukum artinya 
berarti unit organisasi masyarakat tersebut diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai 
subjek hukum yang menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lalu lintas hukum. 
Karena itu yang ditegaskan diakui itu bukan hanya unit organisasinya tetapi juga mencakup atau 
“beserta hak-hak tradisionalnya” yang dapat berupa tanah atau wilayah daratan atau wilayah perairan 

                                                           
4 LNRI Tahun 2014 No.7, TLN-RI No. 5495. 
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seperti di Maluku Tenggara, ataupun benda-benda pustaka, dan kekayaan-kekayaan budaya serta 
kawasan perkebunan, persawahan, hutan dan sebagainya dalam wilayah tradisional masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan. Kedudukan Kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak 
tradisionalnya ini bukan hanya diakui secara hukum berdasarkan UU, tetapi bahkan diakui secara 
konstitusional oleh UUD 1945. Artinya, kedudukannya sangat kuat sebagai subjek hukum dalam 
lalu lintas hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945. 
 Dengan perkataan lain, kesatuan masyarakat hukum adat menurut Pasal 18B ayat (2) 
UUD 1945 itu dapat ditafsirkan sebagai badan hukum yang tersendiri, yang diakui hak dan 
kewajibannya dalam lalu lintas. Hal demikian dapat dibandingkan dengan desa-desa adat 
masyarakat Indian di Amerika Serikat yang diakui oleh Pemerintah AS sebagai korporasi atau 
badan hukum yang tersendiri. Di Amerika Serikat dewasa ini terdapat kurang lebih 255 unit 
kesatuan masyarakat hukum adat Indian atau Indian Village yang diakuii oleh negara sebagai 
badan hukum (Corporate) tersendiri. Karena itu, setiap desa Indian itu memiliki naskah: 
(i) Konstitusi (Constitution); 
(ii) By-laws; dan 
(iii) Corporate Charter yang masing-masing disahkan oleh Departemen Dalam Negeri Federal. 

Konstitusi dan „By-Laws‟ disusun oleh perwakilan dan ditandatangani atas nama warga 
desa sendiri, sedangkan „Corporate Charter’ ditandatangani oleh Assistant Secretary of the Interior 
Pemerintah Federal.  Ada juga negara bagian yang menyatukan „Constitution’ dan „By-laws’ dalam 
satu naskah, ada yang memisahkannya. Isi konstitusi desa ini, meskipun sangat sederhana, mirip 
dengan konstitusi suatu negara sungguhan, dan sekaligus mencerminkan otonomi desa sebagai 
komunitas warga yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bahkan bersama rakyat. 

Dalam proses berkegiatan dalam lalu lintas hukum, sebenarnya, kesatuan masyarakat 
hukum adat di Indonesia juga membutuhkan pedoman yang terpadu atau pegangan hukum 
tertinggi seperti itu. Dengan mengacu kepada praktik di desa-desa Indian Amerika Serikat itu, 
kita dapat mengusulkan agar kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di 
Indonesia dilengkapi dengan naskah konstitusi masyarakat adat sebagai sumber rujukan tertinggi 
bagi eksistensinya. Di dalamnya dapat dimuat bukan saja sistem norma hukum tertinggi atau 
hukum konstitusi (constitutional law), tetapi juga sistem norma etika tertinggi atau etika konstitusi 
(constitutional ethics)5. Bukankah adat istiadat, tidak hanya mengandung sistem kaedah hukum adat 
tetapi juga sistem etika dan moralitas yang diidealkan bersama.  Terkait dengan hal itu, istilah 
Konstitusi Masyarakat Adat dapat kita perkenalkan, karena kesatuan masyarakat hukum adat 
merupakan subjek hukum yang tersendiri dalam sistem konstituional berdasar UUD 1945. 
Sedangkan untuk masyarakat desa, istilah konstitusi tidak dipakai, karena sistem konstitusional 
pemerintahan desa tidak dapat dilepaskan dari sistem konstitusi yang berlaku bagi sistem 
pemerintahan daerah secara keseluruhan yang meliputi sistem pemerintahan desa, kecuali jika 
dalam undang-undang ditentukan bahwa pemerintahan desa berada di luar ranah sistem 
pemerintahan negara yang bersifat resmi menurut UUD 1945. 
 Karena itu, untuk sementara, kepada masyarakat desa cukup diperkenalkan nilai-nilai hak 
dan kewajiban asasi sebagaimana terdapat dalam UUD 1945. Untuk itu, saya usulkan bagi 
masyarakat desa, untuk sementara, cukup diadakan Piagam Hak Asasi Warga Desa, sedangkan 
untuk kesatuan masyarakat hukum adat dapat disusun Konstitusi Masyarakat Adat secara 
tersendiri. Kedua-duanya memerlukan pengesahan oleh pemerintah. Apakah satuan 
pemerintahan desa menurut ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak dapat dilihat 
dan diperlakukan juga sebagai badan hukum? Mengapa tidak boleh? Kemungkinan itu tentu 
dapat saja dilakukan dengan melepaskan struktur organisasi desa  dari keterkaitan formalnya 
dengan struktur resmi organisasi pemerintahan negara, dan dengan sekaligus menegaskan 
kedudukannya sebagai badan hukum tersendiri. Status sebagai badan hukum baik desa adat 

                                                           
5 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perpsektif Baru tentang ‘Rule of Law and Rule of Ethics’ dan „Constitutional Law and 
Constitutional Ethics’, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 223-246. 
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maupun desa administrasi dapat saja diperkenalkan di masa depan asalkan dengan tegas 
ditentukan dengan undang-undang bahwa desa berada di luar struktur resmi pemerintahan 
negara, sehingga keduanya dapat saja menyusun naskah konstitusi desa masing-masing sebagai 
konstitusi sosial. 
 Konsep desa madani ini penting untuk mendapat perhatian dewasa ini, karena 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat dan dinamis, sedangkan teknologi 
informasi dan komunisi juga  tumbuh lebih cepat lagi, membuat semua aspek kehidupan di dunia 
secara serentak memperoleh ruang dan kesempatan yang sama untuk mengakses dan 
mendapatkan manfaat dari ilmui pengetahuan dan teknologi mutakhir. Sebagai akibat 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), suka atau tidak suka desa di seluruh 
dunia pun mengalami proses globalisasi. Ini yang disebut oleh McLuhan sebagai ‘global village’ 
(1968)6.  

Dampak dari globalisasi desa itu salah satunya adalah terjadinya proses universalisasi 
nilai-nilai ideal dalam perikehidupan bersama umat manusia, termasuk di desa-desda di seluruh 
dunia. Meski setiap lokalitas pasti ada ciri khas masing-masing, tetapi universalisasi nilai tidak 
terhindarkan. Karena itu, standar-standar kehidupan di desa dan di kota di masa depan harus 
dibayangkan akan ada saatnya, akan dibutuhkan standar-standar yang sama. Karena itu, apa yang 
di kota dipahami sebagai hak asasi manusia, tentu juga berlaku di desa-desa. Untuk itu, kebiasaan 
menuliskan Piagam Hak Warga dan Konstitusi bernegara di lingkungan masyarakat urban, harus 
juga mulai diperkenalkan di lingkungan perdesaan. Karena itu, buku ini mengusulkan agar di tiap-
tiap desa disusun suatu Piagam Hak Warga dan bahkan konstitusi tertulis masyarakat desa 
sebagai masyarakat madani. 

 
2. Perkembangan Masyarakat Desa 

 
Apakah „desa masyarakat madani’ itu ada? Bukankah masyarakat madani berhubungan 

dengan pengertian tentang „civility’ yang lebih tepat dikaitkan dengan „urban society’ atau masyarakat 
kota? Apakah „masyarakat madani‟ di desa itu sama dengan „urban village society’? Namun, proses 
urbanisasi yang biasanya dipahami bersifat fisik dan dikaitkan dengan perpindahan fisik orang 
desa ke kota sebenarnya sudah harus diperluas dengan pengertian perubahan dari desa kehidupan 
pedesaan menjadi kehidupan kota. Dengan kata lain, urbanisasi juga dapat dipandang sebagai 
proses perubahan melalui proses „ubanizing‟ dari masyarakat desa menjadi masyarakat kota. Dalam 
upaya mendorong ke arah perkembangan tingkat peradaban masyarakat desa menjadi kota itulah 
kita dapat memperkenalkan pengertian yang dinamis tentang „desa masyarakat madani‟. 
 Untuk mendorong ke arah perkembangan menjadi masyarakat berperadaban kota 
(ubanizing society) itu, pengorganisasian  warga desa memerlukan proses pelembagaan yang lebih 
memadai dari keadaannya sekarang. Institusi-institusi masyarakat desa itu harus difungsikan 
secara efektif untuk mendorong dan menggerakkan roda perkembangan ke arah kemajuan di 
segala bidang kehidupan warga desa. Kehidupan masyarakat desa membutuhkan  ruang 
kebebasan untuk bergerak dan untuk saling berkompetisi sekaligus saling bekerjasama dalam 
suasana tertib dan tenteram penuh kedamaian dan persaudaraan antara sesama warga. Masyarakat 
desa memerlukan peningkatan kesejahteraan yang semakin berkualitas dan merata yang tercermin 
dalam struktur keadilan sosial yang tidak adanya kesenjangan antara elit kaya dengan rakyat 
kebanyakan. 
 Tentu saja, pengertian masyarakat madani di desa itu tidak sama dengan „urban village 
society’ yang biasa tumbuh di lingkungan masyarakat perkotaan besar. Semua kota-kota besar, 
seperti Jakarta, Beijing, New Delhi, dan juga Rio de Jenairo, memiliki kantong-kantong 
masyarakat pinggiran yang membentuk lingkungan perdesaan tersendiri, sehingga muncul istilah 

                                                           
6 www.livinginternet.com/i/ii_mcluhan.htm; www.uni.edu/chen/mcluhan/Global.html. 
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„urban village’ untuk sebutan bagi mereka7. ‘Urban village’ itu adalah desa di tengah hiruk pikuk 
kota. Gejala „urban villages’ ini bahkan paling banyak bermuncul di Tiongkok yang tingkat 
pertumbuhan ekonomi perkotaannya sangat cepat dan mencengangkan. Menurut data statistik 
yang dikeluarkan oleh Chinese National Bureau of Statistics (NBS) pada tahun 2011, penduduk kota 
sudah mencapai angka 51,3% atau sebanyak 691 juta orang, dibandingkan dengan 657 orang 
(48,7%) tinggal di pedesaan. Menurut laporan Kantor Berita Reuters, perkembangan ini baru 
pertama kali terjadi dalam sejarah Tiongkok yangmenandai pertumbuhan ekonomi yang sangat 
cepat selama dari tiga dasawarsa terakhir di negeri dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini. 
Hal ini juga dapat menjadi “a milestone that also points to labor supply strains in the world's no. 2 economy 
that could redraw the global manufacturing landscape”. 

Sedangkan di India8, menurut hasil survei pada tahun 2001, jumlah penduduknya yang 
tinggal di daerah pedesaan tercatat sebanyak 638.365 desa atau masih sebesar 74% dari total 
penduduk. Artinya, urbanisasi dalam arti perpindahan penduduk ke kota terjadi besar-besaran di 
Tiongkok yang belum menikmati tingkat kemakmuran seperti orang kota pada umumnya. 
Karena itu, „masyarakat madani desa‟ dan „desa masyarakat madani’ yang saya maksud adalah 
masyarakat desa yang tumbuh dan berkembang, mengalami perubahan „urbanizing‟ atau menjadi 
mengkota dengan ciri keberadaban atau „civility‟ dan segala ciri-ciri kualitas hidup dan kehidupan 
warganya, bukan masyarakat desa yang berpindah ke kota dalam arti fisik. 

Perkembangan masyarakat desa menjadi masyarakat madani desa dan kemudian menjadi 
kota seharusnya dirancang sejak awal, sehingga bukan perpindahan fisik penduduk desa ke kota 
yang menjadi tujuan pembangunan, melainkan membuat masyarakat desa dengan segala kualitas 
hidup dan kehidupannya menjadi berperadaban kota (urbanized), dan sebagai akibatnya perangkat 
desa itu sendiri pada gilirannya berubah secara alamiah menjadi kota dalam arti yang sebenarnya. 
Apakah kehidupan masyarakat desa dan di desa itu harus dibiarkan selamanya akan tetap ada 
seperti keadaannya yang ada sekarang dalam kehidupan kita bernegara di zaman modern di masa 
depan? Berapa abad lagi kah bangsa Indonesia akan terus mengidealkan adanya kehidupan di 
desa-desa seperti yang ada sekarang? Jika kecenderungan perubahan yang terjadi di Tiongkok 
tersebut di atas terus berkembang dengan cepat, di mana sekarang saja sudah lebih dari 50% 
penduduknya hidup di kota, dengan pertumbuhan kota yang sangat cepat dan tersebar di seluruh 
wilayah Tiongkok, mungkin saja pada suatu saat nanti terjadi bahwa pada semua rakyat Tiongkok 
akan hidup di kota saja, tidak lagi di desa. 
 Namun, jika dalam jangka panjang Tiongkok berhasil dengan tepat membangun 
kawasan-kawasan perkotaan yang tumbuh sangat cepat seperti yang terjadi selama tiga dasawarsa 
terakhir, bukan tidak mungkin pada saatnya, daerah pedesaan akan menghilang, tinggal terbatas 
desa-desa etnis tertentu saja yang memang dilindungi di masa yang akan datang. Sangat mungkin, 
desa-desa yang tersisa hanya terkait dengan preservasi budaya atau cagar budaya tertentu seperti 
masyarakat suku Indian tertentu atau masyarakat penganut aliran kepercayaan tertentu di 
Amerika, dan lain-lain. Di Indonesia, contoh masyarakat adat seperti itu juga banyak, seperti 
masyarakat suku Badui, suku anak dalam, suku Tengger, suku Wajo, dan lain-lain sebagainya. 
Bahkan, di Amerika Serikat sendiri sampai sekarang masih tetap ada desa yang beraneka ragam di 
masing-masing 50 negara bagian tidak seragam. Namun, masyarakat desa dari kalangan etnis 
minoritas dikelola secara sangat modern, sehingga kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya 
berkembang menjadi masyarakat madani yang kuat seperti yang saya bayangkan. Desa-desa 
masyarakat minoritas Indian ini diakui oleh pemerintah Federal Amerika Serikat dengan diberi 

                                                           
7 Tony Aldous (1992) Urban villages : A Concept for Creating Mixed-Use Urban Developments on a Sustainable Scale, Urban Villages Group, 
London, hal. 11-13. 
8 Penduduk India, berdasarkan sensus nasional tahun 2011, berjumlah 1.21 milyar jiwa atau berdasarkan sensus tahun 2014 berjumlah 1.27 milyar 
jiwa (1,270.272.105 orang).  India berbentuk negara federal yang terbagi atas 29 negara bagian (states) dan 7 daerah otonom (union territories), 
yang terbagi atas 640 distrik (kabupaten) dan 497 kota, yang terbagi lagi ke dalam 5767 tehsils (kecamatan) yang  membawahi 638.365 desa 
(villages). Menurut sensus tahun 2011, 68.84% penduduk India (sekitar 833.1 juta orang) tinggal di 640,867 desa. 236,004 desa memiliki penduduk 
kurang dari 500 orang, sedangka 3,976 desa memiliki populasi 10,000 penduduk atau lebih. Sedangkan di negara Asia Tengah lainnya, seperti 
Kazakhstan, jumlah penduduk desa menurut sensus tahun 2009 tercatat 42,7% (7,5 juta jiwa) yang hidup di 8.172 buah desa (auyl) di seluruh 
Kazakhstan. 
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status sebagai korporasi atau badan hukum tersendiri dengan dilengkapi naskah Konstitusi dan 
By-Laws yang menegaskan status mereka sebagai desa otonom. Sekarang, desa jenis ini di 
Amerika Serikat tercatat ada sekitar 255 buah, yang semuanya memiliki konstitusi sendiri-sendiri. 
 Di seluruh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sendiri terdapat juga kelompok-kelompok 
minoritas etnis sebanyak 106,43 juta orang atau 8,41% dari total penduduk yang tersebar dalam 
56 suku bangsa atau kelompok etnis. Total jumlah desa di RRC, tercatat sekitar 658.000 buah 
desa yang dikontrol oleh pemerintahan semacam kecamatan. Pada tahun 2005, tercatat 640 desa 
yang terbentuk berdasarkan etnis (ethnic minority villages)9. Pola pelembagaan pemerintahan desa 
berdasarkan etnisitas dan berdasarkan bahasa daerah juga dikembangkan di India. Di samping 
desa yang memang sudah terbentuksecara turun temurun dalam sejarah, undang-undang India 
memberi keleluasaan kepada Pemerintah untuk membentuk dan mengatur perwilayahan desa-
desa baru berdasarkan etnisitas dan faktor bahasa yang ditutur oleh penduduk desa.  

Sekarang, jumlah penduduk Tiongkok sudah lebih dari 50 persen hidup di kota-kota. 
Karena pertumbuhan ekonomi di kota-kota sangat pesat, maka sebagian besar penduduk desa 
pindah ke kota (urbanisasi). Karena itu, untuk memperkuat pembangunan masyarakat desa, 
pemerintah Tiongkok juga mengembangkan program OVOE (One Village One Enterprise). Melalui 
program ini perusahaan-perusahaan nasional dan lokal, terutama yang dinilai cukup berhasil, 
diarahkan untuk mengadakan program ‘sister relation’ dengan pemerintahan desa, setiap 1 
perusahaan membina dan mendampingi program-program pemerintahan dan pembangunan di 
desa binaan. Program desa binaan ini menjadi salah satu model yang dikembangkan dalam rangka 
program kebijakan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). 

Bahkan di Russia, berdasarkan sensus tahun 2010, tinggal 26,3% penduduknya masih 
tinggal di desa-desa. Angka itu menurun jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk pada 
tahun 2002 yang masih tercatat 26.7%. Bahkan, antara tahun 1926 sampai dengan tahun 1989, 
penduduk pedesaan Russia terus turun dari angka 76 juta orang menjadi tinggal 39 juta orang.  
 Pendek kata, pada suatu hari kelak, bisa saja terjadi atau memang sudah seharusnya 
diarahkan demikian bahwa desa seluruhnya akan mengalami transformasi menjadi kota. Kalau 
pun desa tetap ada, maka perikehidupan masyaraklat desa itu sudah berkembang maju dan 
berperadaban „urbanized‟ seperti kota juga, sehingga tak ubah bagaikan kota juga, yaitu kota mikro. 
Hal demikian dapat dibandingkan dengan struktur kota di Perancis, mulai dari kota megapolitan 
Paris yang terdiri atas 20 zona, seluas kota sendiri-sendiri, sampai ke kota yang sangat kecil, tetapi 
semua disebut kota dan dipimpin oleh seorang walikota. Semua kehidupan manusia ada di kota, 
tidak ada lagi desa, mulai dari kota yang paling kecil sampai kota yang paling besar.Kalaupun 
masih dianggap ada, maka desa-desa Perancis dimaksud dewasa ini biasa dikaitkan dengan dunia 
parwisata yang sampai tahun 2008 tercatat berjumlah 152 desa. Desa-desa ini dikoordinasikan 
oleh perkumpulan independen, Les Plus Beaux Villages de France, yang didirikan pada tahun 
1982 untuk mempromosikan desa-desa warisan tersebut sebagai "The Most Beautiful Villages of 
France". 
 Karena itu, perikehidupan di desa-desa Indonesia dewasa ini sudah seharusnya diarahkan 
untuk pada suatu saat kelak berkembang menjadi kota dengan bergandung dengan beberapa desa 
lain yang ada di sekitarnya. Untuk itulah masyarakat desa harus dibangun secara bertahap agar 
berubah menjadi „urbanized’ dengan dukungan struktur kelembagaan yang menunjang ke arah itu. 
Masyarakat pedesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat desa dan masyarakat adat. 
Masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 disebut dengan istilah “Kesatuan Masyarakat 
Hukum Adat”. Unit masyarakat adat itu disebut sebagai masyarakat dalam konstruksi hukum 
adat. Karena itu, sebenarnya, bangunan hukum masyarakat adat itu dapat diberi status yang tegas 
sebagai badan hukum, sehingga kesatuan masyarakat adat itu dapat menyandang hak dan 
kewajiban serta bertindak dalam lalu-lintas hukum sebagai subjek yang otonom. Sedangkan 
masyarakat desa tidak disebut sebagai masyarakat hukum, seakan-akan memang sengaja 

                                                           
9 Chinese Journal of International Law, Oxford University Press, 2010, lihat juga www.china.org.cn/government/ whitepaper/ 
node_7078073.htm 
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dimaksud bukan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian 
terendah dari struktur organisasi negara yang resmi. 
 Tetapi, dapat juga diajukan pertanyaan untuk apakah sebenarnya desa dan pemerintahan 
desa itu dijadikan bagian resmi dari struktur pemerintahan negara? Bukankah pada awal mulanya, 
desa itu merupakan masyarakat yang memiliki pemerintahannya sendiri (self-governing communities 
atau zelf-bestuurende gemeenschap/matschappij) yang dibedakan dari „volksgemenschappen‟ seperti marga, 
nagari, dan lain-lain yang oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 disebut dengan istilah kesatuan 
masyarakat hukum adat. Seharusnya, pemerintahan juga tidak perlu di‟negara‟kan (etatisme), 
melainkan justru dilembagakan menjadi korporasi atau badan hukum tersendiri juga seperti yang 
dipraktikkan di Amerika Serikat.  
 Namun, dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang baru10, status desa 
justru kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan 
daerah, peraturan desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan perundang-undangan, 
sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara 
secara resmi. Desa juga kembali diatur dengan semangat keseragaman secara nasional, seperti 
yang pernah dilakukan di masa-masa awal Orde Baru, yang berakibat fatal karena mematikan 
otonomi dan kreatifitas lokal desa-desa di seluruh Indonesia yang diseragamklan dengan struktur 
desa-desa di Jawa. Tradisi hukum adat desa dan bahkan struktur pemerintahan adat seperti marga 
di Sumatera Selatan dan lain-lain menjadi runtuh dan menghilang dari praktik pemerintahan desa 
sehari-hari. 
 Padahal seharusnya, desa dan masyarakat desa perlu diberdayakan dan diperkuat menjadi 
masyarakat madani yang ditopang oleh sistem dan struktur kelembagaan yang menjamin otonomi 
masyarakatnya untuk berkreatifitas dan berinovasi. Dengan begitu, dinamika kehidupan 
masyarakat desa dan masyarakat adat dapat tumbuh secara otonom mengalami transformasi 
menjadi „urbanized’. Dengan perkataan lain, diperlukan suatu pola pelembagaan yang tepat 
sehingga masyarakat desa dan masyarakat adat itu menjadi basis-basis masyarakat madani dalam 
arti yang sesungguhnya. Untuk itu, ide konstitusi bagi masyarakat desa dan masyarakat adat 
menjadi sesuatu yang logis, sekaligus menjadi model bagi pengembangan gagasan konstitusi 
sosial masyarakat madani di pedesaan. 
 
3. Pelembagaan Masyarakat Desa 

 
 Idealnya, masyarakat desa dan juga masyarakat (hukum) adat seharusnya dijadikan model 
bagi upaya pembangunan masyarakat madani atau „civil society’ yang menjadi pembicaraan hangat 
di kalangan para ahli ilmu sosial dan politik sejak akhir abad ke-20. Masyarakat desa dan 
masyarakat adat seharusnya dipisahkan dari struktur formal organisasi pemerintahan negara 
dalam semua seginya, dan diberikan status yang otonom dengan diakui sebagai suatu badan 
hukum tersendiri, sehingga dapat menjamin otonominya dan sekaligus menggerakkan roda 
kegiatan ekonomi dan kebudayaan yang efektif untuk percepatan pembangunan 
masyarakat.Untuk itu, sudah seharusnya komunitas dan pemerintahan masyarakat desa dan 
masyarakat adat direorganisasi dengan maksud untuk diarahkan guna mencapai tujuan dalam 
jangka panjang, bukan sekedar untuk kepentingan jangka pendek untuk menarik simpati warga 
desa untuk kepentingan pemilihan umum seperti yang tercermin dalam UU No. 6 Tahun 2014. 
Dalam pengalaman sejarah Amerika Serikat, gagasan dan kebutuhan untuk reorganisasi itulah 
mendorong lahirnya UU tentang Reorganisasi Desa Indian atau Indian Reorganization Act pada 
tahun 1934. 

Harus juga disadari bahwa kecenderungan baru pola kelembagaan organisasi-organisasi 
negara dewasa ini juga harus dikaitkan dengan peta kebutuhan pembagian tugas yang fungsional 
dan bersinergi antara organisasi negara, organisasi masyarakat, dan organisasi pelaku usaha di 
zaman sekarang. Untuk urusan masyarakat telah bermunculan ide-ide mengenai bentuk-bentuk 

                                                           
10  LNRI Tahun 2014 No.7, TLN-RI No. 5495. 
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organ baru seperti komisi-komisi negara yang bersifat independen, dan bahkan ada pula BHMN. 
Demikian pula untuk urusan yang terkait dengan dunia usaha, muncul BUMN, BUMD atau 
Perusda, dan bahkan Bank Sentral sebagai badan hukum yang tersendiri. Selain itu, muncul pula 
organ Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan bentuk-bentuk organ lain karena secara objektif 
memang terdapat kebutuhan-kebutuhan baru yang perlu diakomodasi melalui pelembagaan 
fungsi-fungsi yang bersifat khusus secara berdiri sendiri atau mandiri. 

Oleh karena itu, organisasi desa seharusnya juga dilihat dari segi kebutuhan untuk 
efisiensi fungsi-fungsi organ negara, sehingga desa yang sejak zaman dahulu memang sudah 
terpisah dari struktur formal organisasi negara tidak perlu dinegarakan lagi seperti kecenderungan 
dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena pertimbangan politik 
terutama terkait dengan agenda pemilihan umum, semua orang dan semua tokoh politik 
berebutan jasa dalam memperjuangkan lahirnya UU ini tanpa menyadari dampak jangka 
panjangnya di kemudian hari. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pokoknya dapat 
dipandang sebagai upaya untuk menegarakan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan fungsi-
fungsi pemerintahan desa. Padahal, kecenderungan zaman dewasa ini mendorong kebutuhan 
yang semakin kuat ke arah pelonggaran beban manajemen dan peran organ-organ negara dalam 
pelbagai urusan untuk kepentingan umum yang dapat diurus sendiri oleh aktor-aktor non-negara. 

Komunitas Desa terbentuk dari dan oleh serta untuk kepentingan masyarakat desa yang 
pada waktunya bersepakat membentuk semacam organ-organ „pemerintahan‟ desa yang 
tersendiri. Itulah yang oleh undang-undang disebut sebagai „pemerintahan desa‟. Dari perspektif 
negara, tentu saja „pemerintahan desa‟ itu dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
„sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia‟ sebagai keseluruhan. Perangkat 
Peraturan Desa juga dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum dan 
peraturan perundang-undangan nasional. Karena itu, nomenklatur yang digunakan adalah 
pemerintahan desa, peraturan desa, badan perwakilan desa, dan sebagainya yang merujuk kepada 
logika pemerintahan negara Republik Indonesia secara umum.  

Hal inilah yang dapat menyebabkan timbulnya „bias‟ dalam cara pandang para pejabat 
negara terhadap eksistensi desa dan masyarakat desa, seperti yang pernah dialami dengan 
kebijakan penyeragaman struktur organisasi desa yang pernah diterapkan oleh pelbagai produk 
undang-undang di masa lalu. Akibatnya keanekaragaman pedesaan di seluruh Indonesia 
menghalami penghancuran secara sistematis dalam jangka panjang. Karena itu, perlu pengaturan 
yang memadai untuk menjamin eksistensi yang otonom bagi masing-masing unit organisasi desa 
dan kesatuan masyarakat adat dari kebijakan penyeragaman yang bersifat kontra produktif seperti 
pengalaman di masa lalu. Untuk itu, „pemerintahan desa‟ sudah semestinya dilembagakan sebagai 
suatu unit badan hukum yang tersendiri, agar kepadanya dapat memperoleh status sebagai subjek 
hukum yang otonom dalam lalu lintas hukum publik dan hukum privat. 

Desa bukanlah atau janganlah diperlakukan sebagai unit organisasi politik dan 
pemerintahan, tetapi sebaiknya diperlakukan sebagai unit organisasi social, ekonomi, dan budaya. 
Sebagai unit organisasi social, ekonomi, dan budaya, desa dan „pemerintahan‟ desa diperlukan 
untuk (i) memacu perkembangan tingkat pendidikan dalam rangka pencerdasan dan pencerahan 
kehidupan bersama, (ii)  mendorong roda kegiatan ekonomi untuk kemakmuran bersama melalui 
peningkatan kesejahteraan yang merata, dan (iii) mengembangkan perikehidupan bersama yang 
dinamis tetapi damai dan bersatu dengan modal identitas budaya yang terus menerus 
dikembangkan dalam pergaulan dengan dunia luar dan dalam keikut-sertaan dalam forum-forum 
antar desa, antar daerah, antar wilayah, dan bahkan antar bangsa; serta (iv) mengembangkan sikap 
hidup yang senantiasa berorientasi keseimbangan dalam hubungan antara manusia dengan alam 
dan dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

Agar desa dan pemerintahannya dapat difungsikan dengan otonom untuk mencapai 
keempat tujuan tersebut, maka desa perlu dilembagakan sebagai suatu badan hukum yang 
tersendiri, sehingga  masyarakat desa sebagai satu kesatuan komunitas dapat bertindak secara 
mandiri sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hubungan hukum dengan subjek-subjek hukum 
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lainnya. Seperti pengalaman praktik di Amerika Serikat, terdapat 255 desa yang diberi status 
resmi sebagai badan hukum atau „corporation‟ yang masing-masing disahkan dengan „Corporate 
Charter’ sendiri-sendiri oleh Assistant Secretary of Interior Pemerintah Federal Amerika Serikat11. 
Bahkan, untuk masing-masing desa otonom yang berstatus sebagai badan hukum tersebut 
disusun pula untuk masing-masing naskah konstitusi (Constitution) yang mengatur prinsip-prinsip 
hak dan kewajiban warga, dan naskah pedoman keorganisasian atau semacam Anggaran Rumah 
Tangga (ART) yang disebut „By-Laws’. Yang juga disahkan oleh pemerintah federal. Misalnya, 
ditandasahkan dengan tandatangan Assistant Secretary of the Interior dari Federal Government 
atau desa Chilkat Indian Klukwan di Alaska, memiliki naskah ‘Constitution’, ‘By-Laws’, dan 
„Corporate Charter‟ yang di Indonesia setara dengan Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 
 Jika kita bertitik tolak dari ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, istilah yang dipakai 
untuk menyebut tentang masyarakat adat adalah „Kesatuan Masyarakat Hukum Adat’. Kesatuan 
atau unit-unit masyarakat adat itu disebut resmi sebagai „masyarakat hukum‟, sehingga wajar jika 
dipahami dengan konstruksi hukum bahwa unit-unit masyarakat desa adat yang dimaksud adalah 
suatu subjek hukum yang tersendiri. Kata „hukum‟ dalam konsep „kesatuan masyarakat hukum 
adat‟ tersebut, di satu segi merujuk kepada pengertian tentang masyarakat dalam konteks sistem 
hukum adat, tetapi hal tersebut dari segi lain, tidak dapat dilepaskan dari pengertian tentang 
„masyarakat hukum‟ atau sebagai suatu ‘legal entity’ yang tersendiri. Karena itu, tidak dapat tidak, 
kesatuan masyarakat hukum adat menurut ketentuan UUD 1945 tersebut merupakan suatu 
konsep tentang subjek hukum masyarakat desa adat itu. Namun, tentu hal ini tidak dapat 
diidentikkan dengan pengertian desa pada umumnya. Pengertian desa dan masyarakat desa yang 
biasa sebagaimana tercermin dalam pengaturan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak sama 
dengan pengertian masyarakat adat dan desa adat yang lebih terkait dengan apa yang dimaksud 
dengan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 
1945 tersebut. 
 Karena itu, jikapun kita menerima pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagai 
subjek hukum yang tersendiri dan karena itu dapat dikembangkan sebagai suatu badan hukum 
yang tersendiri, apakah hal itu juga dapat diberlakukan untuk status desa biasa? Sekarang, 
sebagaimana substansi kebijakan yang tercermin dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
sistem pemerintahan desa itu semakin terkait dengan sistem pemerintahan negara sebagai suatu 
kesatuan sistem hukum. Desa hanya dilihat sebagai unit komunitas politik dan administrasi 
pemerintahan terbawah. Akibatnya, struktur pemerintahan desa tidak ubahnya bagaikan 
pemerintahan yang setara dengan pemerintahan daerah dengan struktur yang disesuaikan, seperti 
adanya fungsi eksekutif dan legislatif, pemilihan kepala desa, dan lain sebagainya. Desa dan 
masyarakat desa sekali lagi hanya dilihat sebagai suatu unit politik dan administrasi, sehingga 
aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terabaikan. Itu sebabnya tidak ada 1 kata pun 
dalam undang-undang ini yang menyebut kata „koperasi‟ sama sekali. Yang ada hanya badan 
usaha milik desa yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan 
pemerintahan desa saja. 

Dalam UU ini, diatur tentang pendapatan desa, yaitu bahwa desa mempunyai sumber 
pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan 
keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak 
ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan 
kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk 
percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa 

                                                           
11 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Sosial (Konstitusi Masyarakat Madani:  Gagasan Konstitutionalisasi dan Institusionalisasi Kehidupan Sosial), akan 
terbit segera oleh Komnasham-LP3ES, Jakarta, 2014. 
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berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala 
Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak 
menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana 
perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh 
perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. 
Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan 
mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. 

Pemerintahan desa juga diberi wewenang untuk menetapkan produk peraturan. Peraturan 
Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran 
atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, 
yaitu: 
a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; 
b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 
c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; 
d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan 
e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.  

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan 
partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. 
Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala 
Desa dan Badan ermusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan 
Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal 
Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu 
dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh 
warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan 
masyarakat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah 
ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti 
pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi 
pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa12. Selain Badan Permusyawaratan 
Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara 
partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Jenis peraturan yang ada di Desa, selain 
Peraturan Desa adalah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. 

Namun demikian, Peraturan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 kembali diakui sebagai 
bagian dari pengertian peraturan perundang-undangan, sehingga semakin jelas bahwa sistem 
pemerintahan desa itu menjadi bagian yang melekat dalam pengertian luas tentang sistem 
pemerintahan negara dan sistem hukum negara. Oleh karena itu, untuk memberikan status 
kepada unit-unit desa dan pemerintahan desa sebagai subjek hukum yang tersendiri dalam lalu 
lintas hukum, tentu tidak mudah. Dalam suatu negara kesatuan (unitary state), seperti Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, satuan-satuan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota 
juga tidak dapat diberi status sebagai unit badan hukum yang tersendiri, seperti dalam sistem 
negara federal. Di negara federal, setiap unit negara bagian diakui dalam lalu lintas hukum sebagai 
badan hukum yang tersendiri, sedangkan dalam negara kesatuan badan hukumnya hanya ada 1, 
yaitu untuk Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu-satunya badan 
hukum negara untuk semua jenis transaksi dalam lalu lintas hukum publik atau pun hukum 
privat.  

                                                           
12 Di lingkungan kelurahan di kota-kota, lembaga yang serupa dengan Badan Perwakilan Desa adalah Dewan Kelurahan. Keduanya, tidak ubahnya 
bagaikan lembaga perwakilan rakyat desa. Bandingkan dengan Suhartono, dkk, Politik Lokal: Parlemen Desa Awal Kemerdekaan sampai Jaman 
Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001. Lihat juga Priyono Tjiptoheriyanto dan Yumiko, Demokrasi di Pedesaan Jawa, Sinar 
Harapan dan LPFE-UI, Jakarta, 1993. 
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 Tentu saja, dengan status sebagai badan hukum negara Republik Indonesia yang bersifat 
tunggal itu, tidak berarti negara tidak dapat membentuk unit-unit badan hukum tersendiri sebagai 
instrumen, sarana, atau kendaraan (vehicles) bagi negara untuk menjalankan tugas dan 
kewenangannya. Badan Hukum negara tentu dapat membentuk badan hukum sekunder dan 
tertier semacam itu. Misalnya, Bank Indonesia dapat diberi status tersendiri sebagai badan hukum 
milik negara Republik Indonesia dalam berhubungan dengan sesama lembaga perbankan di 
dunia. Badan Hukum NKRI juga dapat membentuk apa yang dinamakan sebagai BHMN (Badan 
Hukum Milik Negara), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan sebagainya. Dalam kaitan 
dengan itulah, Badan Hukum NKRI juga dapat memberikan pengakuan pada status kesatuan 
masyarakat hukum adat sebagai badan hukum tersendiri yang dimiliki, diakui, dan disahkan oleh 
negara. Karena itu, untuk unit desa atau pemerintahan desa, statusnya tergantung kepada 
pengaturannya dengan undang-undang. Jika undang-undang hanya menentukan bahwa struktur 
formal pemerintahan NKRI hanya sampai di kecamatan sebagai unit pemerintahan lapisan 
terendah, maka tentunya desa berada di luar struktur formal pemerintahan negara seperti yang 
pernah tercermin dalam pengaturan oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  

Akan tetapi, dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa13, hal itu sama sekali tidak 
diidealkan. Dalam undang-undang yang baru ini, desa dan pemerintahan desa justru diperkuat 
keterkaitannya dengan pemerintahan negara dan bahkan Peraturan Desa kembali diperlakukan 
sebagai bagian dari pengertian tentang peraturan perundang-undangan negara. Karena itu, dapat 
dikatakan bahwa status desa dalam hukum positif kita sekarang sama sekali bukanlah dan tidak 
dapat dikembangkan sebagai badan hukum yang tersendiri. Namun demikian, jika diinginkan, 
status desa biasa dan desa adat itu dapat saja sama-sama dikembangkan sebagai badan hukum 
yang tersendiri, asalkan statusnya diatur tegas dengan undang-undang. 

Di samping persoalan status hukum pemerintahan desa dan desa adat itu sebagai badan 
hukum, yang juga penting mendapat perhatian adalah soal keseragaman versus keanekaragaman 
bentuk dan susunan organisasi pemerintahan desa dan desa adat. Adanya undang-undang tentang 
desa dan pemerintahan desa, dari dulu sampai sekarang, selalu cenderung menyeragamkan. Sejak 
Pemerintahan Hindia Belanda sampai Pemerintahan Indonesia merdeka, kecenderungan 
penyeragaman (uniformitas) selalu menjadi aras kebijakan oleh pemerintahan pusat. 

Para pejabat di tingkat pusat, siapapun mereka, apakah penjajah atau pemerintahan 
bangsa sendiri, selama mereka berpikir dalam perspektif kekuasaan yang terpusat pada negara 
(state centered), pasti berusaha untuk menyeragamkan. Pertimbangan penyeragaman itu dapat 
dikatakan wajar mengingat para perencana dan perumus kebijakan duduk di atas singgasana, 
tidak bertitik tolak dari gagasan tentang perspektif masyarakat secara partisipatoris. Dalam buku 
ini, perspektif yang dianjurkan justru adalah perspektif dari bawah, yaitu perspektif masyarakat 
madani yang memandang struktur organisasi negara justru sebagai sarana atau alat untuk 
membangun kemajuan bangsa.  Dalam perspektif masyarakat, negara hanyalah merupakan salah 
satu aktor saja dalam upaya membangun pencerahan dan pencerdasan peradaban bangsa. Tiga 
aktor yang sama-sama perlu digerakkan secara simultan dalam upaya membangun peradaban 
bangsa adalah negara, masyarakat madani, dan korporasi dunia usaha. 

Jika kita menggunakan perspektif yang demikian, maka niscaya desa dan pemerintahan 
desa di seluruh Indonesia tidak perlu seragam14. Yang diperlukan cukup pemberian status yang 
pasti kepada pemerintahan desa, terutama desa-desa adat itu sebagai badan hukum dengan misi 
utama di bidang sosial ekonomi dan sosial budaya. Bagaimana struktur pemerintahannya hendak 
diatur, lebih baik diserahkan kepada kebutuhan praktik setempat-setempat dengan otonomi 
masing-masing untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan tradisi hukum adatnya masing-

                                                           
13 LNRI Tahun 2014 No.7, TLN-RI No. 5495. 
14 Bayu Suryaningrat, Pemerintahan dan Administrasi Desa, Mekar Jaya, Bandung, 1976; Mashuri Maschab, Pemerintahan Desa di Indonesia, 

PAU Studi Sosial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1992. 
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masing15. Jika desa adat diberi ruang kreatifitas untuk berbeda-beda, desa dan pemerintahan desa 
administrasi sebenarnya juga dapat diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri sesuai 
dengan kebutuhan16. Misalnya, struktur pemerintahan desa pantai, pasti tidak perlu sama dengan 
struktur pemerintahan desa di gunung-gunung dan di daerah-daerah persawahan, dan sebagainya. 
Tradisi budaya setempat yang mengenal aneka ragam struktur kelembagaan desa, juga haruslah 
dibiarkan atau diberi kesempatan untuk berkembang tanpa harus dipaksa untuk menyesuaikan 
diri dengan struktur pemerintahan desa seperti yang diasumsikan sebagai seuatu yang ideal di 
mata para perumus kebijakan nasional dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau 
Peraturan Menteri. 

 
 

B. PIAGAM HAK WARGA DAN KONSTITUSI MASYARAKAT DESA  
 

1. Piagam dan Konstitusi 
 

Dalam perspektif masyarakat madani, komunitas warga desa harus dilihat sebagai suatu 
unit pergaulan hidup bersama yang otonom. Oleh karena itu, warga desa harus digerakkan 
sebagai suatu komunitas yang bebas dan otonom yang mempunyai kehendak kolektifnya sendiri. 
Kehendak kolektif itu sudah seharusnya dirumuskan sendiri oleh warga desa dengan 
menuangkannya dalam naskah yang dalam pengertian modern disebut sebagai konstitusi sebagai 
dokumen kontrak sosial atau pun „gesamte akt‟ yang berisi kesepakatan bersama mengenai cita-cita 
hidup bersama serta nilai-nilai yang disepakati untuk dijadikan atau pegangan kolektif dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup bersama 
antar sesama warga desa. Inilah yang ingin saya perkenalkan sebagai Konstitusi Sosial Masyarakat 
Desa yang berisi Piagam Hak Asasi Warga Desa, prinsip-prinsip „rule of law’, ‘rule of ethics’, serta 
bentuk dan susunan organisasi desa melalui mana perikehidupan bersama diselenggarakan dari 
warga, oleh warga, untuk warga, dan bersama warga. 
 Untuk tahap pertama, Piagam Warga Desa atau Konstitusi Sosial Masyarakat Desa yang 
saya maksudkan ini dapat diperkenalkan di lingkungan masyarakat desa dan unit-unit kesatuan 
masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, 
dalam jangka panjang, asalkan didukung oleh pengaturan yang tegas mengenai status hukum 
pemerintahan desa yang bersifat otonom, sebagai badan hukum yang tersendiri, di luar struktur 
organisasi pemerintahan negara, di setiap desa administrasi juga idealnya juga dapat disusun 
konstitusinya masing-masing. Pemberlakuannya dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa 
atau sebagai lampiran dari Peraturan Desa. Untuk kepentingan jangka pendek sesuai dengan 
ketentuan hukum positif yang berlaku dewasa ini berdasarkan UUD 1945, UU No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 11 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2005, 
masing-masing tentang Ratifikasi International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 
(ICESCR), dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dapat diusulkan 
disusunnya Piagam Hak Asasi Warga Desa untuk desa administrasi, dan Konstitusi Masyarakat 
Adat untuk Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Baik 
Piagam Hak Warga Desa maupun Konstitusi Masyarakat Adat, sama-sama dapat dikembangkan 
dalam konteks pengertian tentang konstitusi sosial masyarakat desa yang dibahas dalam buku ini.  

Salah satu substansi utama yang perlu dimuat dalam naskah konstitusi sosial yang 
dimaksud di atas adalah perumusan tentang hak-hak asasi manusia dan warga desa, terutama 
warga desa adat. Rumusan tentang hak dan kewajiban asasi warga Masyarakat Desa dan Kesatuan 
Masyarakat Hukum Adat dapat bersumber dari 3 sistem rujukan, yaitu: 

                                                           
15 Peter Hagel, Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta, 1992; Robert Chambert, Pembangunan Desa, 

LP3ES, Jakarta, 1987; 
16 Baca Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1991; Selo Soemardjan, Otonomi Desa: Apakah Itu?, 
Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial No.2. 1992. 
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(i) materi ketentuan tentang hak dan kewajiban asasi manusia dan warga negara dalam UUD 
1945; 

(ii) sistem nilai keagamaan yang diyakini oleh warga dan dirumuskan nilai-nilai universalnya 
menjadi nilai-nilai yang diyakini bersama oleh segenap warga, dan 

(iii) nilai-nilai tradisi hukum adat yang diwarisi secara turun temurun yang dapat difungsikan 
untuk mendorong standar-standar perilaku ideal dalam kehidupan bersama antar warga.  

Substansi-substansi normatif yang diidealkan bersama tersebut dapat dirumuskan menjadi 
suatu Piagam yang tersendiri yang berisi: 
(a) prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bersama; 
(b) kaedah-kaedah hukum tertulis yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan; dan  
(c) kaedah-kaedah etika dan pedoman perilaku ideal dalam kehidupan bersama;serta 
(d) prosedur penegakannya sebagai jaminan bahwa sistem nilai dan norma yang disepakati 

bersama itu benar-benar diterapkan dalam praktik kehidupan bersama. 
Semua rumusan-rumusan mengenai prinsip nilai dan norma tersebut dapat dituangkan 

dalam bentuk Piagam Masyarakat Desa atau Piagam Masyarakat Adat yang berfungsi sebagai 
cikal bakal naskah konstitusi sosial dalam kehidupan bersama masyarakat desa. Piagam Hak Asasi 
Warga Desa ini dapat disetara dengan „Bill of Rights’ seperti dalam pengalaman sejarah Inggris, 
Amerika Serikat, ataupun Perancis yang kemudian memberi inspirasi dan menjadi materi pokok 
yang dirumuskan dalam naskah-naskah konstitusi modern di negara-negara demokrasi 
konstitusional di dunia. 

Mengenai rumusan tentang hak dan kewajiban asasi manusia dan warga desa ini, pertama-
tama dapat diambil dari ketentuan UUD 1945 dengan disesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap 
desa atau kesatuan masyarakat hukum adat. Seperti diketahui, sejak Perubahan Kedua UUD 1945 
pada tahun 2000, UUD 1945 memuat ketentuan yang sangat lengkap tentang jaminan-jaminan 
hak asasi manusia. Jaminan konstitusional hak-hak warga negara dan hak asasi manusia itu 
dirumuskan dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945. Di samping itu, pada tahun 
1999, Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia17, dan pada tahun 1998, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, pada tahun 2000 juga telah disahkan 
Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak AsasiManusia18. Pada tahun 2005, 
terbit pula Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 yang 
masing-masing meratifikasi International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights dan 
International Covenant on Civil and Political Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1966. 
 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 194519, menentukan hal-hal sebagai berikut: 
1) Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; 
2) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 

yang sah; 
3) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 
4) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak 

mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; 

5) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; 

6) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 

                                                           
17  LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLN-RI No. 4012. 
18  LNRI Tahun 2000 Nomor 208, TNL-RI No. 4026. 
19  Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. 
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7) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 
dalam hubungan kerja; 

8) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 
9) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan; 
10) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan 

dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di 
wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; 

11) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, 
sesuai dengan hati nuraninya; 

12) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; 
13) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; 

14) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; 

15) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat 
martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain; 

16) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; 

17) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 

18) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara 
utuh sebagai manusia yang bermartabat; 

19) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil 
alih secara sewenangwenang oleh siapa pun; 

20) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, 
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia 
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; 

21) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan 
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; 

22) dentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan 
zaman dan peradaban; 

23) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung 
jawab negara, terutama pemerintah; 

24) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum 
yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam 
peraturan perundang-undangan; 

25) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

26) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 
yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

 Keseluruhan norma Pasal 28A sampai dengan Pasal28J UUD 1945 ditambah dan 
dilengkapi oleh segala undang-undang tentang hak asasi manusia beserta instrumen hak asasi 
manusia yang telah diratifikasi dengan undang-undang Republik Indonesia sebagaimana 
dikemukakan di atas, di samping harus dijadikan sumber rujukan normatif tertinggi bagi negara 
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dalam menjalankan fungsi-fungsi kekuasaannya, juga haruslah dijadikan pegangan normatif bagi 
masyarakat madani dalam hubungan antar sesama warga negara, warga masyarakat madani, dan 
dalam hubungan antara masyarakat madani dengan institusi negara dan korporasi.  Dengan 
perkataan lain, dalam dinamika hubungan triadik antara warga dan organisasi masyarakat madani 
dengan organisasi negara (orneg) dan organisasi bisnis (orbis), pasal-pasal hak asasi manusia 
dalam UUD 1945 itu haruslah dijadikan pegangan sebagai suatu Konstitusi Sosial yang tersendiri. 

Masalahnya tinggal bagaimana kita menyusun kembali substansi materi pasal-pasal UUD 
dan UU tentang hak asasi manusia itu ke dalam bentuk Piagam Masyarakat Desa yang tersendiri 
dan dengan pola perumusan dari sudut pandang warga masyarakat madani. Dengan demikian, 
Piagam Masyarakat Desa atau Piagam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu (i) mudah bagi 
warga masyarakat desa dan kesatuan masyarakat hukum adatnya untuk membaca dan 
memahaminya, dan (ii) akrab di hati warga, karena subjeknya adalah warga masyarakat desa atau 
warga masyarakat adat sendiri sebagai masyarakat madani. Subjek hukum hak asasi manusia 
dalam perspektif konstitusi sosial ini haruslah (i) tiap-tiap warga masyarakat madani sendiri, 
dan/atau (ii) organisasi „civil society’ atau CSO (Civil Society Organizations) yang bergerak di ranah 
masyarakat madani. Rumusan-rumusan hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi sosial itu 
perlu dirumuskan oleh mereka dan untuk mereka, dari warga masyarakat desa dan untuk warga 
masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat desa dan Masyarakat adat, bagaimanapun harus dapat kita 
perlakukan secara tersendiri dengan perspektif masyarakat madani. Karena itu, kalangan CSO‟s 
atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat perlu memberikan perhatian mengenai agenda 
penguatan masyarakat madani di desa-desa20. 

Bagi warga masyarakat madani pada umumnya, tentu tidak perlu disusun suatu naskah 
tersendiri di luar UUD 1945 sebagai konstitusi sosial yang dimaksud. UUD 1945 yang ada 
berlaku sebagai konstitusi tertulis, baik bagi negara, masyarakat madani, maupun dunia usaha 
secara simultan. UUD 1945 dalam konteks kehidupan bernegara tidak lain merupakan konstitusi 
politik, UUD 1945 dalam konteks kehidupan bermasyarakat madani adalah konstitusi sosial, 
sedangkan UUD 1945 dalam konteks kehidupan ekonomi pasar adalah konstitusi ekonomi. 
Sedangkan konstitusi sosial bagi masyarakat desa dan masyarakat adat tentu diperlukan naskah 
yang tersendiri, karena tidak semua ketentuan dalam UUD 1945 itu diperlukan bagi untuk 
membangun peradaban masyarakat desa dan masyarakat adat. Yang diperlukan hanyalah kaedah-
kaedah hak asasi manusia yang bersifat universal, ditambah dan disesuaikan dengan kebutuhan di 
desa atau kesatuan masyarakat hukum adat masing-masing. Lagi pula, di lingkungan masyarakat 
adat juga banyak sekali norma-norma adat yang berbeda-beda satu sama lain yang perlu diserap 
ke dalam rumusan konstitusi desa ataupun konstitusi adat sebagai kekayaan budaya yang justru 
harus dijadikan roh utama tiap-tiap naskah konstitusi sosial yang disusun masing-masing. 
Konstitusi Nagari di Sumatera Barat pasti sangat berbeda dan bahkan harus berbeda kandungan 
isinya daripada Konstitusi Nangro di Aceh, Konstitusi Negeri di Maluku Tengah, Konstitusi 
Adat di Papua, Konstitusi Dayak di Kalimantan, dan seterusnya. 

Di Amerika Serikat juga terdapat banyak kesatuan masyarakat adat yang diakui resmi oleh 
pemerintah federal. Di seluruh Amerika Serikat, setidaknya ada 255 konstitusi masyarakat adat 
yang disahkan oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri Federal (Assistant Secretary of the Interior). 
Misalnya, Konstitusi Masyarakat Desa Chilkat Alaska beserta „Bill of Rights‟ yang terdapat di 
dalamnya, juga dapat kita sebut konstitusi sosial seperti yang saya maksudkan. Idealnya, setiap 
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 18B ayat 
(2) UUD 1945 juga memiliki suatu naskah piagam yang dapat disebut sebagai konstitusi sosial 
seperti  masyarakat Desa Chilkat Alaska di Amerika Serikat. Misalnya, nagari-nagari di Sumatera 
Barat dewasa ini memang sudah memiliki naskah-naskah hukum adat yang dituangkan dalam 
bentuk peraturan tertulis berupa Peraturan Desa. Instrumen Peraturan Desa ini juga sudah 
dikenal sejak UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian UU No. 32 Tahun 2004 tentang tentang 

                                                           
20 Peter Hagel, Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta, 1992. 
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Pemerintahan Daerah21 yang diubah terakhir kali dengan UU No. 12 Tahun 200822. Status 
Peraturan Desa itu bahkan berubah lagi dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa23. Peraturan 
Desa didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 
(Kades) setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Artinya, Peraturan Desa itu tidak lain adalah peraturan perundang-undangan yang mesti 
tunduk pada ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 
sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Peraturan Desa itu berlaku di wilayah desa tertentu sebagai penjabaran lebih lanjut 
dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial 
budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 
umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak 
memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan 
Rancangan Peraturan Desa. Namun, Peraturan Desa yang ada selama ini tidak dapat 
dikategorikan sebagai konstitusi pemerintahan desa, karena isinya tidak dimaksudkan untuk 
memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak dan kebebasan serta kewajiban-
kewajiban warga desa sebagaimana lazimnya materi muatan konstitusi modern. Tetapi, karena 
Peraturan Desa itu resmi adanya dengan kekuatan yang mengikat secara hukum, maka ke depan 
Peraturan Desa tersebut dapat saja dimanfaatkan untuk mengembangkan pengertian yang saya 
perkenalkan dalam buku ini tentang Piagam Warga Desa atau Konstitusi Masyarakat Desa 
dengan diisi sistem norma hukum dan etika sosial yang diperlukan. 

Di desa selama ini juga tidak ada atau belum dikenal adanya Piagam Hak Asasi Manusia, 
seperti Bill of Rights ataupun naskah konstitusi desa seperti di Desa Chilkat Alaska, Amerika 
Serikat. Konstitusi Desa ini dapat juga kita sebut sebagai salah satu bentuk konstitusi sosial, yaitu 
sebagai pedoman hukum dan etika bagi warga desa untuk hidup bersama dalam sistem 
pemerintahan dan sistem komunitas masyarakat desa. Sebagai konstitusi sosial, tentunya harus 
berisi ketentuan-ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban warga desa, seperti Bill of Rights yang 
terdapat dalam Konstitusi Desa Chilkat Alaska tersebut. Hal tersebut sama sekali berbeda dengan 
Peraturan Desa yang dikenal di Indonesia yang biasanya berisi aturan-aturan yang bersifat teknis 
dan bukan berisi jaminan-jaminan hak dan kebebasan warga desa.  

Menurut pendapat saya, untuk masa depan, sambil membumikan dan mengakrabkan ide 
dan prinsip-prinsip konstitusionalisme Indonesia ke tengah-tengah kehidupan rakyat di desa-
desa, maka di setiap desa perlu disusun suatu Piagam atau Konstitusi Warga Desa. Demikian pula 
di lingkungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, seperti nagari, marga, negeri, dan lain 
sebagainya di seluruh Indonesia, perlu disusun naskah konstitusi tertulis yang berfungsi sebagai 
sistem rujukan normatif tertinggi dalam kehidupan bersama warga masyarakat desa atau kesatuan 
masyarakat hukum adat. Isinya, bukan saja dirumuskan sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai 
norma etika sebagaimana yang dikenal dengan „code of ethics’ dan „code of conducts’ di lingkungan 
organisasi profesi kontemporer. 

Dengan demikian, apa yang kita namakan sebagai konstitusi sosial (social constitution) itu 
mencakup pengertian „constitutional law’ dan sekaligus „constitutional ethics’24 bagi masyarakat desa. 
Tentu saja, konstitusi sosial masyarakat desa yang dimaksud haruslah dirumuskan sendiri secara 
partisipatoris oleh masyarakat desa itu sendiri. Konstitusi sosial masyarakat desa itu haruslah 
berasal dari warga desa, untuk warga desa, dan oleh warga desa sendiri. Dengan demikian, ia 
benar-benar berfungsi sebagai kontrak sosial atau kesepakatan kolektif yang dihasilkan melalui 
musyawarah untuk mufakat di antara sesama warga desa sendiri. 

                                                           
21 LN-RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN-RI Nomor 4437. 
22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, LN-RI Tahun 2008 Nomor 59, TLN-RI Nomor 4844. 
23 LN-RI Tahun 2014 Nomor 7, TNL-RI Nomor 5495. 
24 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perpsektif Baru tentang „Rule of Law and Rule of Ethics’ dan „Constitutional Law and 
Constitutional Ethics’, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 223-246. 
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Untuk mudahnya, Piagam Masyarakat Desa atau Piagam Masyarakat Hukum Adat 
sebagai konstitusi sosial dapat memuat: 
1) Substansi pasal-pasal hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 dengan perumusan 

yang disederhanakan sesuai dengan kebutuhan; 
2) Prinsip-prinsip nilai luhur dan pedoman-pedoman perilaku yang diwariskan dari sejarah 

masyarakat setempat dalam bentuk pepatah, adat istiadat, dan norma hukum adat juga 
dirumuskan kembali untuk dituangkan dalam rumusan piagam; 

3) Aturan-aturan pokok kelembagaan pemerintahan desa dan hubungannya dengan warga; dan  
4) Pola-pola pelaksanaan dan penegakan aturan dalam praktik dengan didukung oleh penerapan 

sanksi moral dan etik yang berfungsi mendidik warga. 
Sistem norma yang dimuat di dalam naskah piagam desa atau masyarakat hukum adat 

sebagai konstitusi sosial itu dapat berasal dari empat sumber, yaitu dari: 
1) Sistem hukum dan etika bernegara; 
2) Tradisi hukum adat dan etika sosial masyarakat desa sendiri; 
3) Sistem keyakinan keagamaan yang dianut oleh warga desa; dan  
4) Sistem norma hukum dan keluhuran nilai-nilai budi pekerti dan etika universal yang tercermin 

dalam pelbagai instrumen internasional hak asasi manusia dan standar-standar perilaku ideal 
lainnya. 

Di antara ke-26 ayat atau kaedah hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 
seperti yang dikutipkan di atas, hanya ada 8 kaedah hak-hak asasi manusia yang pelaksanaannya 
tidak dapat dipisahkan dari peran negara. Selain itu, meski negara bertanggungjawab untuk 
memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia, tetapi lebih banyak 
jumlah kaedah hak asasi manusia yang dapat dibudayakan dalam masyarakat madani, terlepas dari 
peran negara atau pemerintah. Pada umumnya, kecuali beberapa, seperti Pasal 28D ayat (1), (3), 
dan (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 28J ayat 
(2), semua pasal lainnya berlaku bagi setiap orang terlepas dari peran negara. Karena itu, sebagai 
warga masyarakat madani, pasal-pasal atau ayat-ayat hak asasi manusia dalam UUD 1945 itu juga 
dapat dijadikan rujukan bersama bagi masyarakat desa dan masyarakat adat.  

Beberapa kaedah hak asasi manusia yang biasa disebut sebagai “substantive rights” dan juga 
terutama hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat dimuat dalam konstitusi sosial masyarakat 
desa dan masyarakat adat itu. Misalnya: 
1) Hak untuk Hidup (Right to life); 
2) Hak untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Freedom of Religon and Conscience); 
3) Hak untuk Kebebasan Berpikir dan berekspresi (Freedom of Thought and Freedom of Expression); 
4) Hak untuk Kebebasan Berkumpul dan Berserikat (Freedom of Assembly and Association); 
5) Hak untuk Kebebasan Berserikat (Freedom of Association); 
6) Hak untuk Tidak Disiksa (Freedom from Torture); 
7) Hak untuk Bebas dari Perbudakan (Freedom from Slavery); 
8) Hak untuk Kebebasan Bergerak (Freedom of Movement); 
9) Hak atas Lingkungan Hidup yang sehat dan baik (Environmental Rights); 
10) Hak atas Air (Right to Water); 

Di samping itu, dapat dikatakan dalam kehidupan masyarakat desa, hak-hak asasi manusia 
dan warga desa yang juga harus diutamakan adalah hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Karena 
itu, dalam naskah Piagam Hak-Hak Warga Desa, sudah seharusnya materi hak-hak ekonomi, 
sosial, dan budaya ini lebih ditonjolkan. Misalnya, dalam Piagam atau Konstitusi Desa itu, juga 
perlu dimuat prinsip-prinsip mengenai hak-hak ekonomi dan sosial, seperti: 
1) Hak atas Pangan yang menjamin kebebasan  warga desa dari kelaparan (hunger) dan akses 

terhadap makanan yang aman dan sehat (safe and nutritious food).  
2) Hak atas Perumahan yang memberikan jaminan kepada setiap warga untuk mendapatkan 

akses terhadap rumah yang aman dan terjamin keselamatannya, dapat dihuni dengan harga 
terjangkau, dan bebas dari penggusuran paksa.  
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3) Hak atas Pekerjaan yang memberikan jaminan kesempatan pekerjaan yang bermartabat 
dengan standar minimum upah yang layak bagi kemanusiaan untuk dirinya dan keluarga 
yang menjadi tanggungjawabnya, serta standar jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, 
yang diiringi oleh hak dan kebebasan para pekerja untuk berorganisasi. 

4) Hak atas Kesehatan yang menjamin standar tertinggi atas kesehatan fisik dan mental yang 
dapat dicapai, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan, nutrisi, air dan udara yang 
bersih dan sehat.  

5) Hak atas Pendidikan yang memberi kesempatan bagi setiap warga desa untuk mengikuti 
pendidikan dan peluang pengembangan diri secara penuh (full development of human personality 
in a free socity).   

6) Hak atas Jaminan Sosial yang memastikan bahwa setiap orang terlepas dari umur atau 
kemampuan untuk bekerja mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan 
dasar (basic needs and services).  

Bahkan, kepada setiap warga desa di seluruh Indonesia harus dijamin kemerdekaaannya 
untuk hidup dengan identitas budayanya sendiri beserta segala hak tradisionalnya yang selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban kemanusiaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I 
ayat (3) UUD 1945. Jaminan demikian itu, bersamaan dengan jaminan hak-hak dan kebebasan 
lainnya, penting ditegaskan lagi dalam Piagam Hak Warga atau Konstitusi Masyarakat Desa, 
sehingga warga desa benar-benar dapat menghayatinya dalam praktik. Semua rumusan hak-hak 
dan kewajiban asasi warga dituangkan bersama menjadi Piagam yang akan membangkitkan 
kesadaran kemanusiaan setiap warga desa. Hal ini penting untuk membangun kesadaran tentang 
prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana menjadi sila kedua Pancasila. Denga 
kesadaran yang demikian itu, setiap warga desa akan menjadi subjek dalam dirinya sendiri, dan 
hal itu akan segera mengembangkan tradisi masyarakat madani yang otonom dalam kehidupan 
bersama, yang akan mengantarkan perjalanan kehidupan masyarakat desa madani menjadi cepat 
tumbuh dan berkembang menjadi „urbanized‟ dan mengkota atau menjadi masyarakat dengan 
peradaban kota. 

Upaya untuk memperkenalkan dan menghidupkan semangat penghormatan, pemajuan, 
dan perlindungan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia antar sesama warga ini sangat penting 
untuk membebaskan warga dari kungkungan ketidaktahuan (ignorance) dan keterbelakangan dalam 
segala hal dari perkembangan kemajuan peradaban umat manusia. Upaya pembebasan dilakukan 
dengan tetap menjaga dan memelihara harmoni dan kerukunan hidup bersama antar sesama 
warga di desa. Karena itu, fungsi konstitusi sosial dimaksud haruslah bersifat membebaskan 
(liberating constitution) dan sekaligus mempersatukan (integrating constitution)‟ keanekaragaman dalam 
kesatuan sumber rujukan perilaku ideal dalam kehidupan bersama, yaitu Piagam Hak Warga dan 
Konstitusi Masyarakat Adat sebagai konstitusi sosial masyarakat desa. Dengan adanya Piagam 
atau Konstitusi yang berisi norma-norma hak asasi manusia di lingkungan masyarakat desa, kita 
dapat berharap bahwa masyarakat desa dapat tumbuh dalam harmoni yang berbasis sila 
kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat desa di seluruh tanah air harus dibudayakan 
dengan sikap hidup untuk saling menghormati dan saling memanusiakan antar sesama manusia. 

 
2. Peraturan Daerah tentang Hak Asasi Manusia 

 
Guna memberikan dukungan untuk berkembangnya infra-struktur hak asasi manusia itu 

di desa-desa, perlu dipikirkan pula mengenai perlunya disusun suatu Peraturan Daerah yang 
tersendiri, baik di lingkungan daerah otonomi khusus/istimewa ataupun di daerah 
otonom pada umumnya (di selain provinsi-provinsi selain Aceh, Yogyakarta, Papua, 
Papua Barat, dan DKI Jakarta) yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Lebih-lebih 
di lingkungan pemerintahan daerah khusus atau istimewa di kelima provinsi tersebut di 
atas, dengan kedudukannya yang khusus atau istimewa menurut Pasal 18B ayat (1) UUD 
1945, daerah-daerah istimewa tersebut tentu memiliki kedudukan hukum yang lebih 
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kuat untuk dijadikan daerah percontohan. Misalnya, di daerah Otonomi Khusus Provinsi 
Papua dan Papua Barat serta di daerah Otonomi Khusus Provinsi Aceh dapat disusun satu 
Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Qanun tentang Hak Asasi Manusia. Sambil menunggu 
pengaturannya secara lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Daerah Khusus atau 
Perdasus dan Qanun itulah nantinya dijadikan referensi atau rujukan sementara untuk 
penyusunan naskah Piagam Hak Asasi Warga Desa dan naskah Konstitusi Masyarakat Desa yang 
juga dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa atau sebagai lampiran Peraturan Desa setempat. 

Idealnya, di setiap provinsi dan kabupaten/kota disusun Peraturan Daerah sendiri-sendiri 
dalam rangka pemajuan hak asasi manusia setempat-setempat. Demikian pula mengenai sistem 
etika pemerintahan daerah juga perlu dikembangkan melalui pembentukan peraturan daerah di 
tiap-tiap pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam rangka 
meningkatkan kualitas perilaku kemanusiaan yang adil dan beradab menurut standar-standar yang 
semakin inklusif dan universal. Daerah-daerah otonomi khusus atau daerah istimewa, dapat 
memprakarsai proyek percontohan pembentukan Peraturan Daerah yang khusus 
mengatur tentang Hak Asasi Manusia dengan memanfaatkan statusnya berdasarkan 
ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Demikian pula di tingkat desa, proyek percontohan 
dapat dimulai dengan desa-desa kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksudkan oleh 
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Karena itu, sebagai langkah awal, diusulkan hendaknya Daerah 
Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat dijadikan daerah percontohan. 

Di Daerah Istimewa Provinsi Aceh dapat dibentuk Qanun tentang Hak Asasi Manusia 
dan Etika Kehidupan Bersama yang mengacu kepada UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 11 Tahun 200525 tentang Ratifikasi International Covenant 
on Economic, Social, and Cultural Rights, serta UU No. 12 Tahun 200526 tentang Ratifikasi 
International Covenant on Civil and Political Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian pula di dua 
provinsi di Tanah Papua, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai daerah otonomi 
khusus dapat pula disusun untuk masing-masing, yaitu Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) 
tentang Hak Asasi Manusia. Kedua Perdasus dimaksud dapat dipakai untuk menjabarkan lebih 
lanjut ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia27. Perdasus dan Qanun 
dimaksud dapat dipakai untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih teknis dan 
operasional dalam rangka mempromosikan dan memajukan upaya-upaya penghormatan dan 
perlindungan hak asasi manusia di lingkungan masyarakat desa. 

Khusus mengenai penegakan hak asasi manusia telah pula diatur dengan Undang-Undang 
No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia28. Oleh karena itu, untuk penegakan 
hak asasi manusia di lingkungan masyarakat desa, sepanjang menyangkut materi yang sudah 
diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tersebut, tentu harus tunduk kepada pengaturan UU 
tentang pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut. Akan tetapi, untuk penegakan nilai-nilai dan 
norma serta etika kemanusiaan di tingkat desa, dapat saja diatur dalam undang-undang yang 
tersendiri ataupun dapat pula diatur dengan Peraturan Daerah dimaksud, sepanjang hal tersebut 
tidak mengatur mengenai sistem sanksi yang bersifat mengurangi hak asasi manusia, seperti 
menghilangkan hak atau membebani warga dengan kewajiban yang tergolong berat.  

Jika sistem sanksi yang diterapkan hanya bersifat mendidik dalam pergaulan hidup 
bersama dalam masyarakat desa, sesuai dengan tradisi hukum adat setempat, maka sistem sanksi 
yang demikian dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Daerah Khusus 
(Perdasus) ataupun dalam Qanun sesuai dengan kewenangan otonomi daerah masing-masing 
mengenai hal itu29. Bahkan, untuk alasan praktis dan operasional penegakannya dalam 

                                                           
25 LN-RI Tahun 2005 Nomor 118, TLN-RI Nomor 4557. 
26 LN-RI Tahun 2005 Nomor 119, TLN-RI Nomor 4558. 
27 LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLN-RI No. 4012. 
28 LNRI Tahun 2000 Nomor 208, TNL-RI No. 4026. 
29 Istilah Perdasus dan Qanun ini dibenarkan berdasarkan UU Otonomi Khusus Papua dan UU tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur 
kekhususan atau keistimewaan Provinsi Papua dan Provinsi Aceh secara sendiri-sendiri di bidang pengaturan urusan pemerintahan daerahnya, di 
samping adanya pengertian tentang Peraturan Daerah yang bersifat umum. Karena itu, di Papua dan juga Papua Barat, terdapat 2 istilah yang 
dibedakan, yaitu (i) Perdasi atau Peraturan Daerah Provinsi dalam rangka melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
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praktik, gagasan Peraturan Daerah tentang Hak Asasi Manusia ini dapat pula 
dipertimbangkan untuk digabungkan dengan ide pembentukan Peraturan Daerah 
tentang Etika Kehidupan Bersama sebagai penjabaran Ketetapan MPR No. 
VI/MPR/2003 tentang Etika Kehidupan Berbangsa30. Karena itu, saya menganjurkan agar 
Pemerintah Daerah Provinsi seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Aceh, Papua, dan Papua 
Barat, untuk bekerjasama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) 
mengadakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan masyarakat desa madani, 
didukung penyusunan rancangan Peraturan Daerah Khusus dan Qanun tentang Hak Asasi 
Manusia dimaksud. Bahkan, kerjasama pengkajian dimaksud dapat pula diprakarsai oleh 
Komnasham dengan seluruh pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah 
di luar provinsi pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, yaitu DKI Jakarta, DI 
Yogayakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat. 

Apakah gagasan konstitusi sosial masyarakat desa tersebut di atas dapat dimulai 
dari provinsi lain yang tidak menikmati status sebagai daerah otonomi khusus atau 
daerah istimewa seperti Papua, Papua Barat, dan Aceh yang diidealkan sebagai tempat 
dimana proyek percontohan dapat dikembangkan sebagaimana diuraikan di atas? Ide 
konstitusi sosial dan konstitusionalisasi kehidupan sosial dapat dipraktikkan dimana 
saja di seluruh Indonesia. Yang menjadi kunci sukses yang utama justru ada di tangan 
para Gubernur dan Bupati kepala daerah yang tercerahkan (enlightened) yang dapat 
mengusung gagasan dalam rangka institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan 
sosial masyarakat desa di daerahnya masing-masing.  

Sosialisasi gagasan-gagasan baru ke seluruh Indonesia pasti lebih mudah untuk 
digerakkan, jika dimulai dari kesungguhan para kepala daerah masing-masing. Karena 
itu, saya sangat mendukung upaya untuk membangun kerjasama kemitraan antara para 
Gubernur dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) Republik 
Indonesia dalam upaya pengkajian dan pengembangan ide konstitusi sosial di 
lingkungan masyarakat desa di daerah provinsi masing-masing. Konkritnya, saya 
menganjurkan agar Komnasham dan Pemerintahan Daerah Provinsi dapat mengadakan 
kerjasama untuk: (1) pengkajian dan penyusunan usul Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Hak Asasi Manusia yang terpisah dari Peraturan Daerah tentang Etika 
Kehidupan Bersama, atau digabung menjadi Peraturan Daerah tentang Hak Asasi 
Manusia dan Etika Kehidupan Bersama; (2) penyusunan Pedoman Pemajuan Hak Asasi 
Manusia secara terpisah atau terintegrasi dengan Pedoman Etika Kehidupan Bersama 
warga desa Provinsi Jawa Tengah; dan (3) proyek percontohan pembinaan dan 
pengembangan Desa Madani dengan Piagam Hak dan Tanggungjawab Asasi Warga 
yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa. Piagam Hak dan Tanggungjawab Asasi 
Warga Desa ini dapat disebut sebagai konstitusi sosial warga desa yang apabila kelak 
telah didukung oleh undang-undang yang mengaturnya merupakan konstitusi yang 
akan menentukan status desa sebagai badan hukum yang tersendiri. 
 

                                                                                                                                                                                     
di luar undang-undang otonomi khusus, dan (ii) Perdasus atau Peraturan Daerah Khusus dalam rangka menjalankan amanat undang-undang 
tentang otonomi khusus. 
30 Tentang pentingnya membangun Infra-struktur Etika ini lihat Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 
„Rule of Law and Rule of Ethics’ dan „Constitutional Law and Constitutional Ethics’, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. 


