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LAPORAN
Lokakarya Penyusunan Peraturan Desa secara partisipatif

Tentang Pengelolaan Lahan dan Kebakaran Pada 5 Desa Prioritas
Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, 19-21 juli 2004

RINGKASAN

Salah satu rekomendasi dari hasil lokakarya “Tantangan dan pengelolaan lahan, perlu
dibentuk peraturan desa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan
pencegahan dan pengendalain kebakaran di tingkat desa. Salah satu upaya mengatasi
berbagai permasalahan dan konflik sumber-sumber daya di tingkat desa telah dilakukan
lokakarya penyusunan peraturan desa secara partisipatif berkaitan dengan pengelolaan
sumber daya alam alam dan kebakaran. Lokakarya ini dihadiri 25 peserta dari wakil-wakil
5 desa prioritas (Desa Pagar Desa, Bayat Ilir, Kali Berau, Mangsang dan Muara Medak)
Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 19-21 Juli 2004, di Bayung Lencir.

Lokakarya penyusunan peraturan desa secara partisipatif tidak bermaksud untuk
menyusun suatu draft peraturan desa selama lokakarya, tetapi lebih memberikan
pemahaman dan pengetahuan pada peserta, bagaimana merancang suatu proses
penyusunan peraturan desa dengan melibatkan semua pihak berkepentingan
(stakeholder) ditingkat desa dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahapan
merancang peraturan desa, penetapan peraturan desa dan pengawasan
pelaksanannya.

Dampak dari lokakarya ini diharapkan para peserta (wakil) di setiap desa telah dapat
memilih dan menyusun topik-topik peraturan desa berkaitan dengan pengelolaan
sumber daya alam dan kebakaran sesuai kebutuhan dan kondisi desa tersebut.

Lokakarya ini telah menghasilkan:
1. Inventarisasi peraturan local di lima desa prioritas.

Peraturan lokal yang tergali selama lokakarya meliputi:
 Hak dan Status Kepemilikan tanah.
 Sistem Peralihan Hak Kepemilikan Tanah
 Sistem Bagi Hasil Pengelolaan lahan.
 Tata Cara Pengaturan membuka ladang baru.
 Sistem Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran.
 Sistem Pengambilan Kayu.
 Sstem Pelelangan Ikan di sungai.
 Peraturan membuka ladang baru bagi penggarap lintas desa.

2. Kesepakatan tentang tahapan penyusunan rancangan peraturan desa dan
penetapan serta pengawasan pelaksanaannya sebagai pedoman pelaksanaan di
setiap desa.

3. Setiap desa telah memilih topic untuk disusun sebagai peraturan desa secara
partisipatif berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan kebakaran
sebagai tindak lanjut dari lokakarya.
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I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Sejalan dengan perubahan waktu dan perkembangan penduduk, berbagai permasalahan
baru dan potensi konflik sumber daya alam semakin mencuat. Berbagai permasalahan
dalam pengelolaan sumber daya alam telah berkembang dan terdokumentasi selama
lokakarya “Tantangan penggunaan dan pengelolaan lahan di lima desa prioritas
dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat“, tanggal 20-
21 Juni 2004, di kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Berbagai
permasalahan tersebut antara lain: kebakaran hutan dan lahan tidak terkendali,
penyebaran kepemilikan tanah yang tidak merata, areal belukar yang tidak digarap oleh
pemiliknya, konflik batas hutan produksi ataupun dengan perusahaan, penggarap lintas
desa tanpa izin, maupun tapal batas antar desa yang belum disepakati ditingkat
lapangan. Setiap desa di lima desa prioritas mempunyai permasalahan berkaitan dengan
konflik sumber daya alam yang tidak jauh berbeda.

Salah satu rekomendasi dari hasil lokakarya “Tantangan dan pengelolaan lahan , perlu
dibentuk peraturan desa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan
kebakaran sebagai upaya penyelesaian permasalahan dan konflik sumber daya di tingkat
desa.

Pada umumnya setiap desa, telah mempunyai berbagai aturan lokal/adat yang mengatur
tentang tata cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Namun dengan
perubahan pemerintahan Marga ke Pemerintahan Desa yang telah diimplementasikan
sejak tahun 1984 di Sumatra Selatan, peralihan antar generasi, dan kurang berfungsinya
pemangku adat dalam penyelesaian konflik telah memperlemah kekuatan penerapan
peraturan lokal.

Untuk merespon hal tersebut, SSFFMP Bidang Land Use Planning bersama Kelompok
Kerja III MSF Kab.Musi Banyuasin bidang pengelolaan dan pengendalian lahan
berinisiatif untuk melaksanakan lokakarya dengan tema: Lokakarya Penyusunan
Peraturan Desa secara partisipatif berkaiatan dengan pengelolaan sumber daya
alam dan kebakaran.

B. TEMA
Lokakarya: Penyusunan Peraturan Desa Secara Partisipatif tentang Pengelolaan Sumber
Daya Alam dan Kebakaran .

C. TUJUAN, HASIL DAN DAMPAK LOKAKARYA:

Tujuan Lokakarya:

Merumuskan “rancangan proses tata cara penyusunan dan penetapan peraturan
desa secara partisipatif” dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam dan
kebakaran.

Hasil yang diharapkan:

C. Peserta memahami tentang kebijakan dan peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan sektor kehutanan.

D. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang tata cara proses penyusunan
peraturan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah.
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E. Berbagi pengalaman tentang berbagai peraturan local yang mencakup aspek-
aspek penting berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam sebagai masukan
dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa secara partisipatif.

F. Tersusunnya rancangan “Tata cara proses penyusunan dan penetapan peraturan
desa secara partisipatif serta pengawasan pelaksanaannya.

Dampak:

1. Wakil-wakil Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa)
telah mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam memilih dan menilai topik
apa yang layak disusun untuk ranperdes dan menetapkan peraturan desa
secara partisipatif maupun pembuatan penetapan Keputusan Kepala Desa
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan kebakaran dalam rangka
program peningkatan kesadaran hukum.

2. Pemerintahan desa (Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa) telah mempunyai
perangkat hukum yang jelas dalam kerangka pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam dan kebakaran.

3. Masyarakat telah mengetahui tentang berbagai peraturan desa yang mengatur,
mengelola sumberdaya alam berkelanjutan dalam meminimalkan kebakaran hutan
dan lahan.

4. Meningkatnya kesepahaman Kelompok Kerja III dengan Konsorsium Sumber
Daya Alam Berkelanjutan (LSM) tentang tata cara penyusunan peraturan desa
secara partisipatif berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan
kebakaran.

D. PENYELENGGARA:

Lokakarya diselenggarakan atas kerjasama SSFFMP & Kelompok Kerja Multi
Stakeholder Forum Kabupaten Musi Banyuasin: Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Pengendalian Lahan dan Jaringan NGO (Sustainable Natural Resources Management
Consortium).

E. NARA SUMBER, PESERTA DAN FASILITATOR.
Peserta lokakarya dihadiri sebanyak 33 orang yang terdiri atas : Wakil-wakil Stakeholder
tingkat desa dari 5 desa Prioritas, Staff kecamatan, NGO-Consortium, Kelompok Kerja III
MSF Kabupaten Banyuasin dengan perincian sebagai berikut :

1. Nara Sumber :

No Nama Instansi
1 Yudi Henz ardi SH Kabag. Hukum, Setwilda Kabupaten Musi Banyuasin
2 Zulkifli Komisi A, DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

2. Peserta :
No Instansi/Lembaga Kades/Sekdes BPD LPM Desa Kecamatan
1 Desa Pagar Desa 1 orang 4 orang 1 orang
2 Desa Bayat Ilir 1 orang 3 orang
3 Desa Kali Berau 1 orang 3 orang
4 Desa Mangsang 2 orang 3 orang 1 orang
5 Desa Muara Medak 1 orang 3 orang 1 orang
6 Staf Kecamatan - - - 1 orang

Total 6 orang 16 orang 3 orang 1 orang
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3. Fasilitator
1 Kelompok Kerja III, Bidang Pengelolaan dan

Pengendalian Penggunaan Lahan.
1. Yuwono Aries
2. Dedi

2 LSM (Konsorsium) Samudro (LPH-PEM)
Untung Suropati (Walhi Palembang)
Iwan.W (GMKSS)
Adiosyafri (WBH)

3 SSFFMP Eris Achyar (Land Use Planning)

F. TEMPAT DAN JADWAL LOKAKARYA
Lokakarya diselenggarakan di Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten
Musi Banyuasin, 19 -21 Juli 2004.

G. AGENDA LOKAKARYA (19-21 Juli 2004)
Waktu Agenda Penyaji

Senin, 19 Juli 2004
16.00-…. Check in peserta dan makan malam
20.00 – 20.30 Pembukaan:

1. Sambutan dari SSFFMP/MSF Kabupaten Musi
Banyuasin (Yuwono Aries dari Bappeda Muba)

2. Pengarahan dan Pembukaan oleh Camat Bayur
Lencir.

20.30 – 21.00 Penjelasan Tujuan dan Proses Lokakarya
Perkenalan dan harapan lokakarya.

Eris Achyar

21.00 – 22.00 Curah Pendapat tentang pengalaman proses dan
pelaksanaan Peraturan Desa.

Eris Achyar
Samudro SH

Selasa 20 Juli 2004
08.00 – 09.30 Penyajian dan Diskusi:

Sosialiasi tentang Peraturan-Peraturan berkaitan dengan
Kehutanan, Dinas Kehutanan.

Team
fasilitator

09.30 – 10.00 Istirahat
10.00 – 11.00 Penyajian dan diskusi: “Proses Penyusunan Peraturan

Desa oleh Kabag.Hukum Setwilda Kabupaten Musi
Banyuasin

Team
fasilitator

11.00- 12.00 Penyajian dan Diskusi: “Pengalaman DPRD dalam proses
penyusunan rancangan, penetapan dan pengawasan
Peraturan Daerah oleh Zulkifli Komisi A, DPRD Kabupaten
Muba.

Team
fasilitator

12.00 – 13.15 ISHOMA
13.15 – 15.15 Penjelasan dan Tugas Kerja Kelompok dan Pleno

1. Mengindentifikasi peraturan-peraturan lokal yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

2. Membahas: Aspek-aspek penting sumber daya alam
(pengelolaan lahan dan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan) untuk Penyusunan Peraturan Desa.

Eris Achyar
dan team
fasilitator

15.15 – 15.45 Istirahat
15.45 – 16.30 Lanjutan kelompok kerja

Rabu, 21 Juli 2004
08.00 – 09.30 Teknis Penyusunan Peraturan Desa yang partisipatif

berkaitan dengan pengelolaan lahan dan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan

Samudro SH

09.30 – 10.00 Istirahat
10.00 – 12.00 Kelompok Kerja: Team
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Waktu Agenda Penyaji
Senin, 19 Juli 2004

Merancang proses pembentukan peraturan desa
(Persiapan dan penetapan Peraturan Desa dan
Pengawasan Pelaksanaan.

Fasilitator

12.00 – 13.15 ISHOMA
13.15- 15.15 Merumuskan dan menyepakati pelaksanaan Tata Cara

Penyusunan Peraturan Desa secara Partisipatif.
Team
Fasilitator

15.15 -15.30 Rencana Tindak Lanjut
Penutupan.

Eris Achyar
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II. PROSES DAN HASIL-HASIL PELAKSANAAN.

2.1 . Sesi Pembukaan:

Sambutan lokakarya disampaikan oleh Bapak Yuwono Aries (Bappeda) mewakili
SSFFMP/MSF Kabupaten Muba. Beliau menjelaskan tentang pentingnya pengelolaan
Sumber Daya Alam sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya Bapak Yuwono Aries
menjelaskan tentang SSFFMP dan fungsi MSF serta peran dan tugas setiap Kelompok
Kerja pada Multi Stakeholder Forum Kabupaten Musi Banyuasin dalam kerangka
pengelolaan kebakaran hutan dan lahan.

Pengarahan dan Pembukaan Lokakarya disampaikan oleh Sulkhan A. Manan (Mewakili
Camat Bayung Lencir ).Beliau menjelaskan tentang 5 desa prioritas yang dipilih oleh Multi
Stakeholder Forum Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat bekerjasama dengan
SSFFMP/MSF. Lima desa terpilih dapat mengupayakan pembaharuan didesa masing-
masing, supaya ada pensejahteraan didesa masing-masing dan marilah kita bersama-
sama saling bahu membahu bersama pemerintah ,LSM dan masyarakat.

2.2. Sesi Penjelasan Tujuan Lokarya, Perkenalan dan curah pendapat.

Penjelasan tujuan dan proses lokakarya disampaikan oleh Eris Achyar dari SSFFMP dan
dilanjutkan dengan acara perkenalan dan harapan peserta. Curah pendapat dipandu oleh
Samudro tentang dengan pertanyaan kunci ” Peraturan” menurut pemahaman dan
persepsi masing-masing peserta mengenai apa arti peraturan bagi peserta: Hasil dari
pendapat peserta sebagai berikut:

Peraturan menurut versi peserta:
 Berasal dari kata atur + pe+an berarti suatu undang-undang yang dibuat dgn

sangsi tertentu.
 Sesuatu yang berkaitan dengan tata cara tentang berbagai hal yang harus di

taati/dipatuhi oleh siapa saja serta mampunyai sangsi-sangsi hukum.
 sesuatu yang harus di taati dan dipatuhi.
 Suatu keputusan yang dibuat dan di tetapkan dan harus di taati oleh siapa saja

dan sifatnya mengikat.
 Untuk mengatur aktivitas pekerjaan dan menentukan hukum atas kesalahan

suatu pekerjaan itu sendiri.
 Suatu keputusan yang sifatnya mengikat yang harus dijalankan dan di taati oleh

setiap warga.
 Suatu undang – undang yang disepakati, yang mempunyai sangsi.
 Ssesuatu tata cara yang harus di taati oleh seseorang, apabila tidak di taati akan

mendapat sangsi (denda) ataupun hukuman.
 Suatu ketetapan dan keputusan bersama.
 Tata cara yang dibuat bersama-sama untuk dilaksanakan dan ditaati, sebagai

dasar hukum.
 Batasan yang sudah disepakati bersama.
 Ketentuan yang disahkan oleh yang berwenang.
 Suatu ketetapan yang harus di buat /dirumuskan dan harus di taati oleh badan

yang berkaitan di suatu tempat itu.
 Suatu ketetapan yan g dibuat atau di bentuk oleh badan tertentu, disyahkan

sehingga berlaku untuk kepentingan bersama.
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 Aturan yang dibuat oleh pemerintah, lembaga atau semua organisasi yang ada,
yang mana peraturan tsb telah disepakati bersama dan tidak boleh di langgar
dan apabila di langgar, maka yang melanggar akan di kenakan sangsi.

 Susunan kegiatan yang sudah disepakati bersama pemerintah dan masyarakat
dan tokoh adat.

 Suatu ketetapan yang di buat/ dirumuskan secara bersama –sama oleh instansi
yang terkait.

 Susunan kegiatan desa yang sudah di sepakati bersama pemerintah desa dan
masyarakat beserta tokoh-tokohnya dan diketahui kecamatan/kabupaten.

 Tatacara dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Kesimpulan:
1. Tata cara untuk menyusun suatu pekerjaan.
2. cara untuk mentaati suatu kegiatan / pekerjaan.
3. ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan bersama.

Samudro :Apakah dalam peraturan harus ada hukum/sanksi ?
Maryono :Ada, tapi sulit dilakukan karena masyarakat kurang memahami
tentang hukum.
Samudro : Mengapa masyarakat sulit memahami hukum ?
Siregar : Kurangnya pendidikan masyarakat !
Peserta : Kurang nya informasi !
Peserta : Kurangnya sosialisasi !

Kemudian Samudro menyampaikan tentang tingkatan hukum – hukum tertinggi
Negara RI secara berurutan adalah:

UUD 45,
Tap MPR, UU,
Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah,
Peraturan Desa.

Gunanya mengetahui susunan dan hukum tesebut supaya kita nanti dalam
membuat sebuah peraturan tentang desa tidak menyimpang dari aturan yang
berlaku.

2.3. Sesi Pemaparan dan diskusi.

Pada lokakarya ini dipaparkan dua makalah yang disampaikan oleh Nara Sumber dari
Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin. Penyampaian proses penyusunan dan
penetapan peraturan daerah oleh nara sumber dari wakil Pemerintah Daerah dan
DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai input untuk memperkaya pengetahuan
peserta tentang pentingnya berbagai peraturan-peraturan daerah sebagai bagian dari
kebijakan pemerintahan. Pemakalah pertama disampaikan oleh Yudi Herzandi, Kabag
Hukum, Sekretariat Daerah, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan tema: Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penyusunan Peraturan Desa. Pemakalah kedua,
disampaikan oleh Zulkifli (Komisi A DPRD Kab. Muba) dengan topik: Pengalaman
DPRD, dalam Ringkasan dan Diskusi Penerapan Pengawasan Peraturan Daerah oleh
Pengalaman DPRD dalam proses penyusunan rancangan, penetapan dan pengawasan
Peraturan Daerah. Ringkasan pemaparan makalah dan diskusi oleh Nara Sumber
sebagai berikut:
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1. Peraturan Daerah tentang Penyusunan Peraturan Desa.
oleh Yudi Herzandi SH (Kabag.Hukum, Setwilda Kabupaten Musi
Banyuasin).

 Beliau menyampaikan bahwa kalau dulu tidak ada peraturan tentang desa secara
tertulis, namun seiring perkembangan jaman disadari bahwa perlu adanya peraturan
tentang desa, kemudian antara Kades dan BPD ada ikatan yang tidak bisa
dipisahkan ibarat dua sisi mata uang maka keduanya harus saling bekerja sama.

 Kabupaten Musi Banyuasin telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 105
Tahun 2002 tentang Penyusunan Peraturan Desa.

 Setiap peraturan yang dibuat termasuk Peraturan Desa, tidak boleh bertentangan
dengan peraturan yang diatasnya.

 Kepala Desa atau oleh Ketua Badan Perwakilan Desa.berhak dalam mengusulkan
Rancangan Peraturan Desa. Proses tata cara penyusunan Ranperdes dan
penetapan Peraturan Desa (penjelasan penyusunan peraturan desa (makalah
terlampir).

 Kepala Desa dapat membuat Surat Keputusan Desa untuk mengatur tentang
sesuatu yang dianggap penting, jika belum ada Peraturan Desa yang mengaturnya.

 Setiap Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa, paling lambat
dalam waktu 15 hari, diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk pengesahan.

 Maksimum selama 3 bulan, tidak ada tanggapan dari Bupati tentang Peratuaran
Desa tersebut, berarti peraturan desa tersebut telah sesuai dengan peraturan.

2. Penyusunan dan Pengawasan Penerapan Peraturan Daerah,
oleh Zulkifli (Komisi A DPRD Muba)

a. Rasa kebersamaan antara Eksekutif (Pemerintah Kebupaten) dan Legislatif
(DPRD) merupakan kunci utama, dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang
menghambat kemajuan di segala bidang pembangunan.

b. Secara umum masih ada kecendrungan antara Kepala Desa dan Badan
Perwakilan Desa kurang harmonis dan berjalan sendiri-sendiri.

c. Tidak ada pembedaan antara pembuatan Peraturan Desa dengan Peraturan
Daerah Perbedaannya hanya pada ruang lingkup berlakunya peraturan daerah
yang meliputi wilayah kabupaten.

d. DPRD tidak menyusun Peraturan Daearah, hanya menindak lanjuti Rancangan
Peraturan Dearah (Ranperda) yang diajukan pemerintah daerah.

e. Komisi-komisi DPRD terlibat secara aktif dalam setiap Pembuatan Peraturan
Daerah dengan tahapan sebagai berikut:
1. Rancangan Ketetapan Peraturan Daerah dibuat oleh staf ahli Bupati;
2. Rantap Perda diserahkan ke DPRD melalui ketua DPRD, dan ketua DPRD

memerintahkan kepada panitia musyawarah menyiapkan pembahasan, bila
diperlukan dibentuk Panitia Khusus (Pansus),

3. Pembahasan dilakukan secara intensif, jika perlu DPRD melakukan study
banding ke daerah lain untuk memperoleh pengalaman yang penting dalam
rangka kesempurnaan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah.

f. Pembuatan dan penetapan Peraturan Daerah tidak perlu disusun secepat
mungkin, perlu kajian secara mendalam apakah sudah sesuai dengan kebutuhan
Daerah serta apa manfaat dan kelemahan Perda tersebut ketika telah ditetapkan.

g. DPRD dapat juga menujuk tenaga ahli dalam membantu pembahasan Peraturan
Daeah.



Laporan Penyusunan Peraturan Desa secara partisipatif 9

h. Peraturan Desa hanya berlaku untuk wilayah desa itu saja.Untuk mengatur
sesuatu yang juga berhubungan dengan desa lain harus dibuat kerjasama dengan
desa tersebut.

Pertanyaan dan tanggapan:
Pertanyaan Tanggapan

 Sampai dimana keterkaitan
Camat, DPRD dan
pemerintah daerah dalam
pengawasan Peraturan Desa.

 Bagaimana melakukan
penambahan atau mengganti
Peraturan Desa

 Tanah yang bagaimana yang
bisa dibuatkan Surat
Pengakuan Hak(SPH).

 Bagaimana apabila ada
sanggahan dari kehutanan
dan masyarakat lain

 Bagaimana cara melakukan
pengawasan peraturan desa
yang efektif

 Camat merupakan perpanjangan
tangan Bupati dalam pengawasan
Perdes. DPRD tidak dapat langsung
mengawasi pelaksanaan Peraturan
Desa, tetapi melalui mekanisme
rekomendasi kepada Pemda

 Bisa di ajukan kembali ke BPD untuk
dibahas kembali dan direnovasi tapi
tidak bisa menambah ayat.

 Tanah yang bisa dibuat SPH adalah
Tanah yang tidak menjadi milik orang
lain

 Surat Pengakuan Hak itu tidak sah
dan dapat dibatalkan

 Pengawasan Peraturan Desa lebih
efektif dilakukan di tingkat BPD dan
kecamatan termasuk juga melakukan
penyuluhan tata cara pengawasan
kepada BPD

2.4. Penggalian Peraturan Lokal Pada 5 Desa Prioritas Kecamatan Bayung
Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

Setiap desa telah mempunyai berbagai aturan lokal/adat yang mengatur tentang
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Penggalian dan inventarisasi peraturan
lokal diperlukan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintahan desa
bersama masyarakat dalam rangka proses penyusunan peraturan desa secara
partisipatif nantinya. Pemerintahan Desa bersama tokoh adat dan masyarakat perlu
mengkaji dan menilai kembali berbagai peraturan-peraturan lokal yang masih berjalan
dengan baik ataupun peraturan lokal yang perlu diperbarui dan diperkuat penerapannya
dengan peraturan desa, dengan pertimbangan peraturan lokal tersebut tidak banyak
diketahui oleh masyarakat atau telah banyak dilanggar.

Penggalian peraturan lokal selama lokakarya merupakan suatu proses langkah awal
untuk memahami berbagai aturan lokal dalam mengatasi berbagai persoalan pengelolaan
sumber daya alam. Selama proses lokakarya belum sepenuhnya dapat tergali berbagai
peraturan lokal. Keragaman pengalaman, pengetahuan dan tingkat umur peserta
mempengaruhi tingkat pemahaman tentang keberadaan berbagai peraturan lokal dan
penerapannya dilapangan. Diskusi dan debat yang alot dalam membahas berbagai
persoalan tentang peraturan lokal, telah membuka pemahaman dan kesadaran peserta
tentang keuntungan dan kelemahan penerapan berbagai aturan lokal di setiap desa.
Wacana yang berkembang antara lain: pengaturan dan penyebaran kepemilikan tanah
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yang tidak merata, areal belukar yang tidak digarap oleh pemiliknya sehingga menjadi
sarang hama babi dan rawan terbakar, keberadaan dan batas hutan produksi, penggarap
lintas desa atau propinsi maupun tapal batas antar desa sempadan dilapangan yang
belum disepakati.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok telah diinventarisasi berbagai peraturan lokal dan
tantangan penerapannya di lapangan sebagai berikut :

2.4.1 Inventarisasi Peraturan lokal berkaitan dengan pengelolaan sumber
daya alam, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Inventarisasi peraturan lokal disetiap desa prioritas sebagai berikut:

1. Hak dan Status Kepemilikan tanah.
2. Sistem Peralihan Hak Kepemilikan Tanah
3. Sistem Bagi Hasil Pengelolaan lahan.
4. Tata Cara Pengaturan membuka ladang baru.
5. Sistem Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran.
6. Sistem Pengambilan Kayu.
7. Sstem Pelelangan Ikan di sungai.
8. Peraturan membuka ladang baru bagi penggarap lintas desa.

Rincian peraturan lokal disetiap desa sebagai berikut:

A. Peraturan Lokal Desa Pagar Desa :

1. Hak dan Status Kepemilikan Lahan.
a. Warga boleh membuka hutan untuk dijadikan ladang, asal tidak ada hak

warga lain di areal tersebut.
b. Hutan yang sudah dibuka tersebut, merupakan hak milik dari yang

bersangkutan dan diakui secara adat (Pancung Alas).
c. Lahan yang sudah pernah dibuka, diusahakan dan ditinggalkan meskipun

dalam keadaan bera, tidak boleh diambil pihak lain tanpa seizin
pemiliknya.

d. Warga yang sudah membuka hutan untuk ladang, mempunyai hak mutlak
terhadap lahan cadangan yang ada sepanjang berhadapan pada lahan
tersebut (pemujung).

e. Peralihan hak kepemilikan lahan tersebut dapat dilakukan dengan
membayar ganti rugi sebesar biaya yang digunakan membuka lahan
tersebut.

f. Hak atas lahan usaha tersebut, otomatis dapat diwariskan kepada ahli
waris yang bersangkutan.

2. Pembukaan Ladang dan Kebakaran.
Seandainya seseorang akan melakukan pembakaran untuk membuka kebun,
perlu diberitahukan kepada tetangga yang punya kebun disebelahnya. Jika
pada waktu kebakaran apinya menjalar ke kebun orang lain seperti tanaman
karet, maka akan dikenakan sangsi dengan mengganti tanaman yang
terbakar atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
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B. Peraturan Lokal Desa Bayat Ilir :
Peserta yang hadir mewakili Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan
Badan Perwakilan) dari Bayat Ilir yang didominasi generasi muda kurang
mengetahui berbagai peraturan-peraturan local yang ada di desa mereka.

C. Peraturan Lokal Desa Mangsang:
1. Hak dan Status Kepemilikan Lahan.

Barang siapa membuka hutan pertama kali, maka sampai seterusnya,
biarpun ditinggalkan jadi belukar lagi, tetap menjadi hak yang membuka
hutan pertama.

2. Pembukaan Ladang dan Kebakaran.
Seandainya seseorang membuka kebun, pada waktu kebakaran apinya
menjalar ke kebun orang lain seperti tanaman karet, maka akan dikenakan
sangsi mengganti tanaman yang terbakar sesuai dengan kesepakatan.

D. Peraturan Lokal Desa Kali Berau:
1. Pelelangan Sungai (Jual-beli Wilayah Sungai)

Setiap orang yang ingin menangkap dan memancing ikan di wilayah
pelelangan sungai, harus seizin pemilik/ pemenang lelang.

2. Pengelolaan dan pemanfaatan ladang dengan sistem bagi hasil.
Bagi penggarap yang ingin mengolah ladang orang lain, dapat melakukan
perjanjian dengan system bagi hasil

3. Hak atas tanah (Pancung Alas)
 Setiap membuka ladang baru dibentuk ketua ladang.
 Ketua ladang bertugas untuk mengatur mulai dari pembukaan

ladang sampai penanaman yang mencakup: (tebas-tebang-bakar-
tanam).

 Pengukuran ladang dengan system kotak.
Cara pembuatan dan pengukuran ladang dengan sistem kotak.
Ukuran 1 kotak = 75 x 100 meter.

4. Pengambilan Kayu diatas kebun penduduk.
Pengambilan kayu diatas kebun penduduk diperbolehkan sebatas untuk
kepentingan rumah sendiri, dan tidak boleh diperjual belikan.

E. Peraturan Lokal Desa Muara Medak.
Sebelum tahun 2000, setiap orang bebas membuka lahan. Mulai tahun 2001.
pembukaan hutan baru harus melaporkan kepada pemerintah setempat dan
tetangga terdekat.

2.4.2. Tantangan Penerapan Peraturan Lokal.
Sejalan dengan perubahan waktu dan perkembangan penduduk, peserta menyadari
berbagai peraturan lokal yang masih ada didesa, sebagian besar kurang berjalan
dengan baik untuk mengatasi berbagai permasalahan baru dalam pengelolaan
sumber daya alam. Sebagian masyarakat kurang memahami tentang berbagai
peraturan lokal atau tidak mematuhi peraturan lokal yang ada. Disamping itu, sanksi
bagi pelanggar belum dapat ditegakkan secara tegas, seperti penggarap tanpa izin
lintas desa, meracun dan menangkap ikan dengan listrik, membuka ladang secara
membakar tanpa memberi tahu tetangga. Hal ini merupakan tantangan baru yang
dihadapi dalam menjalankan penerapan peraturan lokal.
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Berbagai penyebab kurang berjalannya peraturan lokal antara lain:

a. Perubahan pemerintahan marga menjadi pemerintahan desa.
Hampir 20 tahun berjalannya pemerintah desa di Indonesia. Kearifan dan
peraturan local dalam pengelolaan sumber daya alam mulai bergeser. Figur
Pasirah (Kepala Marga) bersama jajarannya dan Pemangku Adat merupakan
suatu kekuatan untuk menegakan peraturan local yang ada. Kecendrungan
pada saat ini, masyarakat dalam penyelesaian konflik sumber daya alam lebih
berpedoman terhadap pemerintah desa (Kepala Desa) dari pada pemangku
adat.

b. Tidak jelasnya peran pemangku adat dalam pengawalan penerapan
peraturan local.
Peraturan lokal dapat berjalan efektif, jika masyarakat masih memberikan
kepercayaan kepada pemangku adat untuk menyelesaikan berbagai konflik
yang terjadi. Tetapi kondisi saat ini, tidak begitu jelas, siapa pemangku adat di
tingkat desa yang masih mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan
berbagai konflik di tengah masyarakat di samping pemerintah desa.

c. Kurangnya minat lintas generasi memahami tentang pentingnya
peraturan local dalam mengatur keseimbangan sumber daya alam.
Kurangnya minat generasi muda dan kaderisasi tentang pemahaman
berbagai peraturan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya
alam merupakan salah satu penyebab lemahnya pengetahuan dan penerapan
peraturan lokal.

d. Peralihan antar generasi yang berkecimpung dalam pemerintahan desa.
Peralihan pucuk pimpinan dan generasi muda yang memduduki posisi di
Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan merupakan suatu proses seleksi
alam. Berbagai persoalan baru dan kurangnya pemahaman tentang peraturan
lokal telah membawa paradigma baru dalam penyelesaian konflik melalui
hukum positif.

e. Mobilitas pendatang lintas daerah dan desa yang cukup tinggi.
Mobilitas pendatang lintas daerah dan desa, belum sepenuhnya memahami
tentang peraturan local.

3. Pengintegrasian peraturan local ke dalam peraturan desa.

Menyingkapi berbagai persoalan dan konflik pengelolaan sumber daya seperti:
penyebaran kepemilikan tanah yang tidak merata, penggarap lintas desa maupun
tapal batas antar desa yang belum disepakati, konflik tata batas hutan produksi dan
lahan perusahaan, areal belukar yang tidak digarap oleh pemiliknya berkembang
wacana untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan peraturan local.

Wacana yang berkembang antara lain:

1. Peraturan lokal apa, yang masih dapat diterapkan untuk dapat membantu
mengatasi berbagai permasalahan dan konflik sumber-sumber daya alam yang
terjadi di tingkat desa dan apakah peraturan local tersebut perlu dilestarikan.

2. Sebaliknya, peraturan local yang mana yang perlu diperbarui dan diperkuat atau
dijadikan peraturan desa, dengan pertimbangan peraturan lokal tersebut sudah
tidak sesuai dengan kondisi saat ini atau kurang dipatuhi maupun telah banyak
dilanggar oleh masyarakat.

3. Peraturan-peraturan apa saja yang belum diatur dalam peraturan lokal tetapi
penting untuk dikembangkan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang
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semakin dinamis seperti mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang
tidak terkendali.

Wacana yang berkembang, perlu dipertimbangkan sebagai kajian mendalam dan
dibahas secara bersama oleh berbagai pihak berkepentingan di tingkat desa
masing-masing.

2.5. HASIL KESEPAKATAN TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DESA DAN TAHAPAN PENETAPAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DESA.

Kesepakatan proses penyusunan rancangan peraturan desa, penetapan dan
pengawasan pelaksanaannya berdasarkan hasil diskusi dari 4 kelompok kerja. Dua
kelompok kerja membahas dan merumuskan “Tahapan Penyusunan Rancangan
Peraturan Desa” dan dua kelompok lainnya merumuskan “Tahapan Penetapan dan
Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Desa”.

Kesepakatan hasil diskusi pleno sebagai berikut:

1. Kesepakatan“ Tahapan Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Secara
partisipatif berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan kebakaran.

No Tahapan
Kegiatan

Hasil Kegiatan
Penanggung

Jawab/
Pelaksana

Peran/Unsur
Masyarakat

Terlibat

Waktu
(Berapa
Lama)

Pengajuan
Ranperdes oleh
BPD atau
/Kades

. . . .

1 Menampung
aspirasi
masyarakat.

Diketahuinya berbagai
permasalahan,
keluhan, keresahan
masyarakat

Ketua BPD
atau Kades
bersama
jajarannya.

.Kadus, LPM,
Tokoh Agama,
Pemangku Adat,
RT

1 bulan

2 Ketua BPD/
Kades
membentuk tim
khusus.

Telah terbentuk tim
khusus untuk
melakukan penilaian
permasalahan
tersebut.

Ketua BPD
atau Kades
(Team yang
ditunjuk)

Ketua BPD dan
anggota atau
Kepala Desa
dengan aparat
desa

1
minggu

3 Team melakukan
peninjauan ke
dusun /RT

Telah menemukan
fakta lapangan
(laporan)

Ketua team Kadus, LPM,
Tokoh Agama,
Pemangku Adat,
Rukun Tetangga
(RT)

1 bulan

4 Team melakukan
pertemuan untuk
mengkristalisasik
an temuan
lapangan

Telah disatukan
pendapat tentang inti
permasalahan dan
penentuan topic
sebagai usulan
Ranperdes

Ketua Team 1
minggu

5 Mengajukan dan
mempersiapkan
bahan
pertemuan
dengan BPD

Laporan fakta
lapangan disiapkan.

Ketua dan
anggota team

Ketua BPD dan
anggota atau
Kepala Desa
dengan aparat
desa

1
minggu
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6 Melakukan rapat
untuk penetapan
topic ranperdes

Disepakatinya layak
atau tidaknya topic
untruk jadi ranperdes,
jika layak
dilanjuntukan.

Ketua dan
anggota team

Ketua BPD dan
anggota atau
Kepala Desa
dengan aparat
desa

3 hari

7 Menyusun
usulan
ranperdes

Tersedianya usulan
ranperdes

Ketua dan
anggota team

15 hari

8 Mengajukan
usulan
ranperdes
kepada ketua
BPD/Kades

Ketua dan anggota
BPD telah menerima
usulan ranperdes
dari team

Ketua dan
anggota team

3 hari

9 Ketua BPD
menyiapkan
rapat BPD

Ketua BPD telah
menyiapkan bahan
rapat untuk
membahas usulan
Ranperdes

Sekretaris
BPD

1 hari

10 BPD melakukan
rapat membahas
apakah usulan
ranperdes
diterima atau
ditolak

Kesepakatan usulan
ranperdes diterima
atau ditolak, jika
diterima dilanjuntukan

Ketua dan
anggota BPD
bersama
Team

3 hari

11 Mengajukan
ranperdes
(BPD/Kades)

Usulan Ranperdes
telah diterima oleh
Kades untuk dibahas
dalam rapat BPD
bersama Pemerintah
Desa

Ketua BPD
atau Kades

2. Kesepakatan” Tahapan Proses Penetapan dan Pengawasan Peraturan
Desa”.

No Tahapan
Kegiatan

Hasil Kegiatan
Penanggun

g Jawab/
Pelaksana

Peran/Unsur
Masyarakat

Terlibat

Waktu
(Berapa
Lama)

A. Penetapan
Peraturan Desa.

1 Ketua BPD
mempersiapkan
sosialisasi
Ranperdes

Ketua BPD telah
menentukan jadwal
dan lokasi sosialisasi
Ranperdes

Sekretaris
BPD

2 hari

2 Mensosialisasi
rancangan
perdes kepada
masyarakat

Sosialisasi Ranperdes
telah dilakukan kepada
setiap dusun (1 kali
perdusun) untuk
menghimpun saran
masyarakat

Ketua BPD
dan Team
Penyusun

Lembaga-
lembaga Desa
dan masyarakat
(Tokoh Adat,
agama, pemuda,
perempuan,
Kadus, RW/RT,
LPM, kelompok
tani)

3-4 hari

3 Melakukan rapat Masukan masyarakat Ketua BPD
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membahas hasil
saran dan
tanggapan
masyarakat

telah dipertimbangkan
untuk penyempurnaan
Ranperdes

dan Team
Penyusun

3 Melakukan
musyawarah
penetapan
Peraturan Desa

Kesepakatan tentang
Ranperdes menjadi
Peraturan Desa.

Ketua BPD Seluruh anggota
BPD & Aparat
desa

1-2 hari

4 Penetapan
Peraturan Desa

Pengesahan Peraturan
Desa ditanda tangani
oleh Ketua BPD dan
Kades

Ketua BPD
dan Kepala
Desa

- 1 hari

5 Penuangan
Peraturan Desa
kedalam
Lembaran Desa

Pembukuan Peraturan
desa dalam Lembaran
Desa

Sekretaris
Desa

- 1 hari

6 Pengajuan
Peraturan Desa
ke Camat

Peraturan Desa
disetujui atau ditolak

Kades Camat, Bupati Paling
lama
3 bulan

B. Pengawasan
1 Sosialisasi

Peraturan Desa
yang telah
disetujui
kecamatan

Sosialiasi Peraturan
Desa kesetiap Dusun
dan lembaga-lembaga
desa.

Kades BPD, Perangkat
desa, kadus,k
Rw/Rt. Tokoh
masyarakat.

3 hari

2 Perbanyakan
Peraturan Desa

Peraturan Desa yang
telah ditetapkan
dibagikan kepada
lembaga-lembaga desa
dan ditempelkan pada
tempat-tempat penting.

3 Rapat Triwulan
antara BPD dan
Kepala Desa

Evaluasi pelaksanaan
Perdes

BPD Kades dan
Perangkat desa,
Kadus, Rt/Rw

1 hari
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2.6. SISTEMATIKA DAN MUATAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

N0 SISTEMATIKA DAN MUATAN Contoh: PERATURAN DESA
I PENAMAAN :

Adalah memuat tentang:
 penyebutan jenis peraturan;
 nomor dan tahun pembuatan;
 berupa kalimat singkat tentang

peraturan tersebut;

Contoh:
PERATURAN DESA MANGSANG
KECAMATAN BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG

PERLINDUNGAN KAWASAN KONSERVASI
DESA

II PEMBUKAAN:
Memuat tentang:
a. Lembaga yang membentuk;
b. konsideran MENIMBANG

(memuat tentang. alasan-alasan
dibuat Peraturan Desa);

c. MENGINGAT
(memuat tentang dasar hukum/
peraturan yang berkaitan dengan
Peraturan Desa)

d. MEMPERHATIKAN
(memuat tentang kewenangan
membuat Perdes/hasil keputusan
rapat BPD)

e. MENETAPKAN
(memuat ttg. pengulangan nama
Perdes tentang…)

Contoh
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA
KEPALA DESA MANGSANG

Menimbang :
a. Bahwa kawasan konservasi desa

adalah sebagai kawasan yang
harus dilindungi bagi kelangsungan
kehidupan;

b. Bahwa …………..
Mengingat:

a. Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999;

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun
1997;

c. Undang-undang….
d. Peraturan Pemerintah Nomor……
e. Peraturan Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Nomor 12 Tahun 2000;
Dst……

Memperhatikan:
Hasil Rapat Badan Perwakilan Desa

yang
diselenggarakan pada tanggal 20 Mei

2004

Dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa
Memutuskan

Menetapkan: PERATURAN DESA
MANGSANG

TENTANG
PERLINDUNGAN KAWASAN KONSERVASI

DESA
BATANG TUBUH:

a. Ketentuan Umum
Memuat tentang (pengertian,
definisi, singkatan, dll)

b. Ketentuan Materi Yang Diatur
Memuat tentang (materi apa
saja yang akan diatur/Bab,
pasal-pasal,ayat)

c. Ketentuan Pidana

Contoh: Bab I
Ketentuan Umum

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud
dengan:

a. Kawasan konservasi desa adalah
suatu kawasan yang berada dalam
wilayah hukum desa Mangsang yang
harus dilindungi kelestariannya;
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Memuat tentang sanksi-sanksi
pelanggaran
(berbentuk materiil/denda)

d. Ketentuan Peralihan
Memuat tentang penyesuaian
keadaan yang selama ini telah
diatur sehingga.peraturan ini
dapat berjalan atau peraturan
setingkat yang mendahului tidak
berlaku lagi;

e. Ketentuan Penutup
Memuat tentang: pelaksanaan
sesuatu:
Pendelegasian;
Pemberian nama singkat
Ketentuan waktu berlakunya
peraturan;

b. Aparat desa adalah…..
Bab II

Fungsi dan Peranan
Pasal 2

Seluruh masyarakat desa memiliki peran dan
tanggung-jawab terhadap perlindungan
kawasan konservasi desa

Pasal 3
Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk
melakukan peringatan terhadap pelaku
perusakan kawasan

Pasal 4……

Bab III
Ketentuan Pidana

Pasal 7
Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini
akan mendapatkan sanksi berupa denda
sebesar…

Bab IV
Ketentuan Peralihan dan Penutup

Pasal 10
Saat berlakunya Peraturan desa ini, maka
segala peraturan yang bertentangan dengan
peraturan ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11
Pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 12
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

PENUTUP
Berisi tentang:
a. Perintah Peng-undangan;
b. Keterangan Tanggal

Pengundangan
c. Atau penetapan dan

penandatanganan Kades;
d. Keterangan tentang

pengundangan dalam lembaran
desa

Contoh:
Disahkan di Mangsang
Pada tanggal 25 Juli 2004

Kepala Desa Mangsang

(……………………..)

Diundangkan di Mangsang
Pada tanggal 12 Agustus 2004
Sekretaris Desa Mangsang

(……………………….)
BAGIAN PENJELASAN
Berisi tentang:
 Hal-hal yang belum jelas atau perlu

penjelasan lebih lanjut pada bagian
Batang Tubuh;

 Penjelasan dapat berupa istilah
maupun pengertian pasal per pasal;
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III. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tidak lanjut dari lokakarya penyusunan peraturan desa secara partisipatif di
setiap desa sebagai berikut:

1. Setiap desa akan menyusun sebuah peraturan desa secara partispatif dengan
memilih satu buah topik penting yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya
alam dan kebakaran.

2. Kepala Desa dan Ketua BPD akan membicarakan, merumuskan dan
menyepakati, apakah Badan Perwakilan Desa atau Pemerintah Desa (Kades)
yang akan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.

3. Setiap desa akan mengikuti tata cara penyusunan peraturan desa secara
partisipatif sesuai kesepakatan rumusan lokakarya mulai dengan tahapan proses
penyusunan Rancangan peraturan desa-Penetapan Peraturan Desa dan
Pengawasan Pelaksanaan.

4. Topik yang dipilih setiap desa untuk dibuat Peraturan Desa atau Keputusan Desa
sebagai berikut:

No Desa Topik Ranperdes Waktu
Pelaksanaan

Dukungan yang
diharapkan

1 Kali Berau Pengelolaan Lahan dan
Kebakaran

Minggu Ke III
September
2004

Bantuan Fasilitasi
dari SSFFMP/
Pokja III dan
Dinas Kehutanan

2 Bayat Ilir Peraturan tentang Penataan
Status dan Pengelolaan
tanah

Minggu Kedua
September
2004

Bantuan fasilitasi
dari SSFFMP/
Pokja III dan
Dinas Kehutanan

3 Pagar Desa Peraturan tentang Penetapan
Batas Desa

Awal Oktober
2004

Bantuan Fasilitasi
dari SSFFMP/
Pokja III dan
Dinas Kehutanan

4 Mangsang Peraturan tentang “Restribusi
Jalan Truck pengangkut buah
sawit”

Minggu ketiga
Agustus 2004

Bantuan Fasilitasi
dari SSFFMP/
Pokja III dan
Dinas Kehutanan

5 Muara
Medak

Peraturan tentang “ Tata Cara
Perizinan Penggarap Lahan
dari Luar Desa dan
Pemamfaatan Hasil Hutan”.

Minggu Kedua
September
2004

Bantuan Fasilitasi
dari SSFFMP/
Pokja III dan
Dinas Kehutanan



Laporan Penyusunan Peraturan Desa secara partisipatif 19

Lampiran photo Dokumentasi:

Pembukaan Lokakarya Penyusunan Peraturan Desa Secara Partisipatif

Kerja kelompok Merancang Tahapan Proses Penyusunan Rancangan Peraturan
Desa Secara partisipatif berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan
kebakaran. Dok.20 Juli 2004
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Kerja kelompok merancang tahapan Proses Penetapan dan Pengawasan Peraturan
Desa”. Dok.20 Juli 2004

Penyajian Hasil Kerja kelompok merancang tahapan Proses Penetapan dan
Pengawasan Peraturan Desa”. Dok.20 Juli 2004
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Acara Penutupan Penyusunan Peraturan Desa secara Partisipatif di Bayung Lencir Dok
21 Juli 2004


