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Booklet ini memuat informasi sebagai panduan (pendampingan) 
dalam penyusunan peraturan desa, khususnya tentang pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan. Secara keseluruhan aspek-aspek yang 
secara ringkas dicakup adalah tentang: 
1.  Pentingnya Peraturan Desa Tentang Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan
2.  Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Desa
3.  Enam Aspek Penting Dalam Penyusunan Peraturan Desa 
4.  Teknik Penyusunan Peraturan Desa 
5.  Lima Tahap Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan     
6.  Skema Penyusunan Peraturan Desa 

Isi booklet: 

AKANKAH SENYUM 
MEREKA MASIH MENGEMBANG  

setelah KEBAKARAN 

HUTAN dan LAHAN?
MARI KITA TATA HUTAN DAN LAHAN 

SECARA BAIK DAN BENAR AGAR 
TERHINDAR DARI KEBAKARAN !
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Informasi Kegiatan Penatagunaan Lahan 

Desa Secara Partisipatif

Panduan 
PENYUSUNAN 

PERATURAN DESA 
SECARA PARTISIPATIF

tentang pengendalian kebakaran hutan 
dan lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan mimpi buruk yang telah meninggal-
kan banyak kerugian dan trauma bagi segenap lapisan masyarakat serta 
pemerintah. Kerusakan ekosistim, hilangnya habitat satwa, kerugian eko-
nomi, gangguan kesehatan dan transportasi udara hingga munculnya ke-
caman dari negara tetangga merupakan bentuk kerugian nyata yang harus 
diterima masyarakat dan pemerintah Indonesia akibat bencana kebakaran 
hutan dan lahan. 
 Menyikapi masalah serius ini berbagai upaya juga telah dilakukan 
oleh pemerintah termasuk diantaranya membuat Peraturan perundangan 
yang bertujuan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta dam-
pak lingkungan yang ditimbulkannya. Namun disisi lain dibelahan nusan-
tara Indonesia terdapat keragaman sosial budaya yang juga berpengaruh 
pada pola-pola pertanian dan penyiapan lahan oleh masyarakat. 
	 Untuk	menjembatani	hal	 ini	hingga	dapat	mengarah	pada	nilai	fi-
losofi	yang	sama	yakni	pengelolan	sumberdaya	alam	secara	 lestari	khu-
susnya hutan dan lahan maka nilai-nilai dan kearifan lokal yang telah ada di 
tatanan masyarakat desa didorong untuk tumbuh dan mengakar lebih kuat 
menjadi kesepakatan sosial yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum 
dam kemanfaatan. Melalui penyusunan peraturan desa maka kesepaka-
tan sosial yang dibangun oleh masyarakat akan mempunyai kekuatan dan 
kepastian hukum yang positif.

Teks booklet oleh: 
Sulaiman N. Sembiring, SH - Direktur Eksekutif dan pendiri IHSA, 
Dendi Satria Buana - Participatory Land Use Planning Specialist SSFFMP, dan 
Fazrin Rahmadani - Menejer Riset dan Pelatihan-IHSA.
Desain booklet oleh Donald Bason.
Foto-foto oleh Dendi Satria Buana, Dr. H. M. Nicolas, Agus Wahyudi, & Donald Bason. 
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Booklet atau buku kecil informasi mengenai 
panduan (pendampingan) penyusunan peraturan 
desa secara partisipatif ini memberikan informasi 
tentang hal-hal terkait yang penting untuk 
dipertimbangkan dan dijadikan sebagai acuan 
di dalam penyusunan suatu peraturan desa 
(Perdes) sebagai salah satu bentuk dari Peraturan 
Daerah. 
	 Booklet	 panduan	 ini	 merupakan	 refleksi	
dan pembelajaran dari proses pendamping 
penyusunan Perdes tentang Pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan yang difasilitasi oleh 
South Sumatera Forest Fire Management Project 
(SSFFMP) bekerjasama dengan Institut Hukum 
Sumberdaya Alam (IHSA).   
 Publikasi dan penyebarluasan booklet 
ini dimaksudkan sebagai salah satu sumber 
informasi dan referensi berbagai pihak dalam 
mempersiapkan suatu peraturan desa. 
Pengalaman selama ini menunjukkan betapa 
minimnya informasi yang dimiliki oleh aparat 
dan/atau masyarakat desa sehingga menyulitkan 
mereka untuk memulai mempersiapkan berbagai 
kebijakan desa dalam bentuk peraturan desa. 
 Harapan kami semoga informasi yang ada 
dalam booklet ini dapat membantu pemerintah/
pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait 
seperti perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat dalam menyebarluaskan informasi 
sekaligus memberikan wawasan bagi pemerintah 
dan kelembagaan desa dalam menyusun 
berbagai peraturan (di tingkat desa) sesuai 
dengan legalitas hukum yang berlaku, khususnya 
peraturan desa yang terkait dengan pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan. 
 Kami mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah turut memberikan 
sumbangan pikiran dan dukungan lainnya, 
termasuk kepada Bapak DR. Karl Heinz-
Steinmann, Bapak Paul Kimman, serta berbagai 
pihak yang terlibat di dalam proses penyusunan 
Peraturan Desa di Desa Riding, Kabupaten Ogan 
Komering Ilir dan Desa Talang Lubuk, Kabupaten 
Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
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Beberapa wilayah di Indonesia seperti di Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah dan berbagai wilayah Sumatera seperti di 
Riau dan Sumatera Selatan dikenal acapkali dilanda oleh bencana 
kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya terjadi deforestrasi yang 
masif, lahan budidaya musnah dan keragaman biodiversity pun 
hancur. 
	 Akibat	 asap,	 hampir	 seluruh	 aktifitas	 masyarakat	 terhenti,	 agenda	
penerbangan dan pelayaran laut/sungai  terganggu dan udara pun tercemar.  
Masyarakat di sekitar wilayah kebakaran hutan dan lahan dilanda ISPA, dan 
ekonomi nasional untuk jangka panjangpun terganggu. Negara tetangga 
seperti Malaysia dan Singapura pun turut menderita karena negaranya 
diserbu oleh asap yang datang dari Indonesia sehingga mereka kerapkali 
melakukan protes karena Indonesia dianggap tidak mampu untuk mencegah 
dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. 
 Penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, selain karena sebab-
sebab	alam	seringkali	juga	dipicu	oleh	aktifitas	manusia,	yang	melakukan	
pembukaan untuk perkebunan dan pembersihan lahan.
 Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan pada tahun 1994, 
1997, 2002 dan 2004 merupakan yang cukup besar dan semuanya terjadi 
pada saat musim kemarau panjang. Areal yang terbakar pada tahun 1997 
saja diperkirakan mencapai luas 2.207.400 ha yang terdiri dari kawasan 
hutan seluas 697.500 ha dan kawasan non hutan seluas 1.509.900 ha 
(Ramon and Wall, 1997). Dapat dibayangkan nilai kerugian akibat bencana 
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ini dan ini harus ditanggung terutama oleh masyarakat desa yang mendiami 
wilayah sekitarnya. Terbakarnya kebun dan areal yang menjadi gantungan 
sumber perekonomian menimbulkan trauma dimasyarakat dan kondisi 
ini juga berlangsung di beberapa desa seperti Riding dan Talang Lubuk. 
Rasa was-was akan terulangnya bencana yang sama terus membayangi 
masyarakat sekitar areal yang rawan kebakaran dalam mengelola pertanian 
perkebunan mereka. Upaya-upaya pengendalian secara tradisional kerap 
mereka lakukan namun terasa belum cukup jika belum ada kepastian hukum 
di tingkat desa yang mengatur tentang pengendalian kebakaran hutan dan 
lahan. 

Pemerintah Pusat telah membuat 
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 
2001 Tentang Pengendalian 
Kerusakan dan atau Pencemaran 
Lingkungan yang Berkaitan 
dengan Kebakaran Hutan dan 
Lahan, yang diinisiasi oleh 
Kementerian Negara Lingkungan 
Hidup. Selain itu telah dibuat pula 
Pemerintah Pemerintah  No. 45 
Tahun 2004 Tentang Perlindungan 
Hutan, yang juga memuat 
pengaturan tentang perlindungan 
hutan dari daya-daya alam dan 

perlindungan hutan dari kebakaran. PP yang terakhir adalah merupakan 
peraturan pelaksanaan untuk perlindungan hutan dari Undang-undang No. 
41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 
 Pengaturan tersebut di atas, telah mengatur secara cukup rinci mengenai 
masalah kebakaran hutan daan lahan. PP No. 4 Tahun 2001 secara jelas 
memuat tentang tata laksana pengendalian kebakaran hutan, pencegahan, 
penanggulangan, serta pemulihan. Juga diatur masalah tentang wewenang 
pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang berkaitan 
dengan kebakaran hutan dan lahan. Aspek lain yang juga dimuat di dalam 
PP di atas adalah masalah pengawasan yang harus dilakukan oleh Kepala 
Daerah serta pelaporan yang merupakan kewajiban setiap orang.
 Diatur pula bahwa Kepala daerah dan kepala instansi teknis wajib untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat dengan antara lain, mengembangkan 
nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat 
tradisional yang mendukung perlindungan hutan. Hal penting yang juga 
diatur adalah masalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan 
kebakaran hutan dan lahan yang harus diberikan kepada masyarakat. 
 Sementara itu PP No. 45 Tahun 2004 mengatur mengenai kegiatan 
pembakaran hutan yang dilarang kecuali untuk tujuan-tujuan khusus 
dan kondisi yang tidak dapat dielakkan berdasarkan izin dari pejabat 

Tahap keempat
PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Langkah 11: Kirimkan rancangan akhir peraturan desa ke Badan 
Permusyawaratan Desa/BPD untuk dibahas dan disetujui 
(apabila rancangan dibuat oleh BPD maka disampaikan 
kepada Pemerintah Desa). 

Langkah 12: Pembahasan/pembuatan catatan oleh BPD. Apabila ada 
masukan atau catatan dari BPD maka lakukan perbaikan 
sebagaimana dikehendaki untuk selanjutnya disampaikan 
kembali untuk meminta persetujuan.

Langkah 13: Pengesahan Perdes (oleh kades). Setelah Rancangan 
Peraturan Desa disetujui oleh BPD, maka rancangan 
Peraturan Desa tersebut selanjutnya disahkan oleh Kepala 
Desa sebagai Peraturan Desa. 

Tahap kelima
PENGUNDANGAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Langkah 14: Penyampaian Perdes kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. Berdasarkan persetujuan Bupati maka selanjutnya 
peraturan desa tersebut telah dapat diundangkan. Apabila 
ada catatan dan masukan dari Bupati, maka sempurnakan 
Perdes tersebut untuk kemudian disampaikan kembali untuk 
meminta persetujuan. Mengingat pentingnya keberadaan 
Peraturan Desa menyangkut Pengendalian Kebakaran 
Hutan dan Lahan, pada dasarnya Bupati akan menyetujui 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

Langkah 15: Pengundangan Peraturan Desa oleh Sekretaris Daerah 
dilembar berita daerah. Dengan adanya persetujuan Bupati 
maka selanjutnya Peraturan Desa tersebut akan diundangkan 
di Lembar Berita Desa. 
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yang berwenang1; pengaturan tentang pengendalian kebakaran, 
pemadaman, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pemilik izin dan 
penanggungjawab kawasan hutan tertentu, serta langkah-langkah yang 
harus dijadikan acuan oleh Kepala Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
 Sayangnya, peraturan tersebut di atas, dan juga pengaturan di tingkat 
undang-undang (termasuk UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan), 
belum mengatur mengenai kebakaran hutan di tingkat desa, walaupun 
ada klausul yang menyebutkan bahwa akan ada ketentuan lebih lanjut dari 
peraturan pemerintah tersebut. 
 Padahal, pada sejumlah desa tertentu seperti yang terdapat di 
beberapa desa di Sumatera Selatan, dari data penelitian yang pernah 
dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran hutan dan lahan, maka 
salah satu penyebab dan potensial menyebabkan terjadinya kebakaran 
hutan dan lahan adalah adanya kebiasaan masyarakat membuka lahan 
untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan baru atau untuk pembukaan 
sawah dengan cara membakar yang dikenal dengan Sonor.
	 Hal-hal	 yang	bersifat	 khusus	atau	 spesifik	 tersebut	 jelas	belum	dan	
agak sulit untuk diatur di dalam peraturan pemerintah (PP) yang bersifat 
nasional. Selayaknyalah hal tersebut di atur di dalam Perda Propinsi untuk 
skala propinsi, dan di dalam Perda Kabupaten untuk skala kabupaten untuk 
tingkat desa diatur di dalam Peraturan Desa.
 Desa sendiri telah diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya 
sesuai dengan aspirasi masyarakat, bahkan untuk menyesuaikan dirinya 
menjadi sebutan lain yang memang sesuai dengan kondisi, latar belakang 
dan corak masyarakat setempat. Hal ini muali diatur di dalam UU No. 22 
Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dicabut dan 
digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Akan halnya mengenai kewenangan desa tersebut ditegaskan kembali di 
dalam undang-undang yang baru. 

Langkah 7:  Susun kerangka Perdes Karhutlah. Berdasarkan pokok-
pokok pikiran  yang telah disempurnakan berdasarkan masukan 
masyarakat, Tim Perumus dapat membuat kerangka peraturan 
desa, yakni dengan membuat (a) konsideran menimbang, 
yakni apa saja yang menjadi pertimbangan penyusunan 
perdes. Lihat pokok-pokok pikiran; (b) konsideran mengingat, 
apa saja peraturan perundang-undangan yang terkait dan 
penting untuk dijadikan sebagai acuan, baik secara langsung 
maupun tidak langsung berkaitan; dan, (c) aspek-aspek yang 
akan diatur.   

Langkah 8:  Susun Rancangan Peraturan Desa dalam bentuk pasal-
pasal dan berikan penjelasan yang dibutuhkan. Pasal-pasal 
tersebut hendaklah diturunkan dari kerangka peraturan desa 
yang telah dibuat sebelumnya. Penyusunan Pasal-pasal 
tersebut dibuat sebagaimana ketentuan yang terdapat di 
dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 2002 
Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan 
Desa.

Langkah 9:  Konsultasikan rancangan peraturan desa yang telah 
dihasilkan sebagaimana yang telah di hasilkan di dalam 
langkah kedelapan kepada warga desa. Konsultasi tersebut 
dimulai dengan mengumumkan rancangan tersebut di berbagai 
media seperti masjid dan balai desa. Selanjutnya undang 
warga dalam suatu pertemuan, dan jelaskan apa isi rancangan 
peraturan desa tersebut. Mintakan kritikan dan masukan warga 
atas rancangan yang telah dibuat. Selain kepada warga, 
rancangan peraturan desa dapat pula dikonsultasikan kepada 
pihak lain yang dianggap berkepentingan dan memahami 
subtansi rancangan peraturan desa, seperti pemerintah daerah 
maupun kalangan perguruan tinggi (kalau ada).  

Langkah 10: Sempurnakan Rancangan Peraturan Desa berdasarkan 
masukan-masukan yang diberikan oleh warga atau pemerintah 
daerah maupun ataupun pihak-pihak lain. Perlu dicatat bahwa 
proses konsultasi publik kepada warga sebagaimana langkah 
9 dapat diulangi beberapa kali apabila diperlukan.

1PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Pasal 18 dan 19.
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 UU No. 32 Tahun 2004 mengatur bahwa desa atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk 
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai 
desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 
pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini mengakui otonomi yang 
dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya melalui pemerintah 
desa.
 Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan 
Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai 
dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi 
sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, 
seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa 
dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja 
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa2.
 Salah satu aspek penting yang menyangkut kepentingan desa – dalam 
hal ini desa-desa yang terkena atau mengalami kebakaran hutan dan 
lahan, adalah upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. 
Dari perspektif hukum, tentulah dibutuhkan suatu perangkat hukum yang 
dapat mengendalikan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di tingkat desa. 
Sudah barang tentu bahwa peraturan desa tersebut harus terhindar dari  
2UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, penjelasan Umum

Tahap Ketiga
PENYUSUNAN dan PEMBAHASAN DRAF RANCANGAN 
PERATURAN DESA 

Langkah 5: Susun pokok-pokok pikiran Rancangan Peraturan Desa 
(Raperdes). Pokok-pokok pikiran yang dimaksud adalah 
aspek-aspek atau muatan yang diperkirakan penting untuk 
diatur di dalam suatu peraturan desa yang lazimnya dimulai 
dengan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang 
penyusunan peraturan desa dan masalah yang ada, serta 
hal-hal yang penting ada dalam suatu peraturan desa yang 
berkaitan	 dengan	 pertimbangan	 filosofis	 seperti	 pentingnya	
pembangunan berkelanjutan dan  kerentanan ekosistem, 
pertimbangan sosial lingkungan, ekonomi maupun aspek 
yuridis. Pokok-pokok pikiran sekaligus juga menjelaskan 
maksud dan tujuan penyusunan perdes, serta bagaimana 
proses penyusunannya dilakukan dan pentingnya pelibatan 
masyarakat melalui konsultasi publik. Pokok-pokok pikiran 
tersebut disiapkan dan disusun oleh Tim Perumus yang telah 
ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan Surat Keputusan 
Kepala Desa (atau yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan 
Desa). Pokok-pokok pikiran sebaiknya didukung oleh data 
dan informasi terkini mengenai kondisi dan fakta yang ada, 
khususnya yang terkait dengan hal yang akan diatur, dalam 
hal ini pengaturan tentang pengendalian kebakaran hutan dan 
lahan di desa. Lihat kembali langkah 4. 

Langkah 6:  Konsultasikan pokok-pokok pikiran Raperdes. Agar aspek 
dan muatan  pokok-pokok pikiran Raperdes benar-benar 
merupakan dan berasal dari aspirasi masyarakat, maka warga 
pada dasarnya wajib dimintakan pendapat mengenai pokok-
pokok pikiran Raperdes. Selanjutnya pokok-pokok pikiran 
Raperdes disempurnakan berdasarkan masuakan masyarakat 
tersebut. 
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Langkah 3: Adakan pelatihan dasar mengenai cara menyusun suatu 

Perdes, atau yang disebut juga Pelatihan Dasar Legal Drafting. 
Sebagai peserta adalah beberapa orang sebagaimana 
disebutkan pada angka 2 Tahap Kesatu ini, dan ditambah 
dengan beberapa orang lain yang dianggap potensial untuk 
terlibat di dalam penyusunan suatu Perdes. Mereka inilah yang 
diharapkan nanti berperan sebagai tim penyusun Peraturan 
Desa. Pemberi materi atau pelatih di dalam Pelatihan Dasar 
Legal Drafting bisa dimintakan kepada lembaga-lembaga 
yang telah biasa memberikan pelatihan seperti Insitut Hukum 
Sumberdaya Alam (IHSA), Indonesian Center for Environmental 
Law (ICEL), Fakultas Hukum Universitas, atau bahkan kepada 
Bagian Hukum Pemda Propinsi atau Kabupaten. Khususnya 
kepada yang terakhir, memang bagian hukum Pemda inilah 
seharusnya yang memberikan penguatan dan pemberdayaan 
kapasitas masyarakat desa, bersama-sama dengan instansi 
kecamatan.                                

Tahap Kedua
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERDES

Langkah 4:  Bentuk Tim Penyusunan Perdes. Tim penyusunan Perdes 
adalah tim yang khusus ditunjuk untuk mempersiapkan atau 
menyusun Perdes, yang bersifat ad-hoc atau sementara. 
Dengan kata lain, apabila Perdes selesai maka tim penyusun 
pun otomotis selesai pula masa tugas dan tanggungjawabnya. 
Tim Penyusunan Perdes harus memiliki dasar hukum 
pembentukannya. Apabila penyusunan Perdes merupakan 
inisiatif Pemerintahan Desa (Kades), maka pembentukan tim 
berdasarkan SK Kepala Desa. Sebaliknya apabila penyusunan 
Perdes merupakan inisiatif Badan Permusyawarahan Desa 
(BPD), maka pembentukan tim berdasarkan SK Kepala 
BPD. Usahakan agar tim yang dibentuk terdiri dari orang-
orang yang betul-betul berkomitmen, memiliki wawasan yang 
luas dan dianggap memiliki perhatian yang tinggi terhadap 
kemajuan desa. Oleh karena itu, sebelum tim ditetapkan 
agar diinformasikan terlebih dahulu ke masyarakat, dengan 
menempelkan di sejumlah tempat-tempat keramaian atau 
ruang pertemuan seperti balai desa, masjid, dan sebagainya. 
Umumkan bahwa ada rencana penyusunan perdes dan ini 
(draft) susunan tim dan bagaimana pendapat masyarakat. 
Pendapat tersebut wajib untuk dipertimbangkan agar tidak ada 
persoalan di kemudian hari terhadap tim.

pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan harus pula bersandar 
pada aspirasi masyarakat setempat. Dalam kerangka tersebut maka perlu 
diketahui sejauh mana memang aturan yang lebih tinggi memberi peluang 
bagi desa untuk membuat Perdes dan mekanisme apa yang harus dijalankan 
dalam penyusunan Perdes agar aspirasi masyarakat dapat diakomodir. 
 Dari aspek hierarki peraturan perundang-undangan, UU No. 10 
Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah 
mengatur tentang Peraturan Desa dan menyebutkan bahwa Peraturan 
Desa adalah salah satu bentuk dari Peraturan Daerah3.
 Oleh karen itu, dengan mengingat kondisi nyata di sejumlah desa 
yang selalu terkena atau dilanda kebakaran hutan dan lahan dan dengan 
diberikannya kewenangan untuk membuat suatu Perdes oleh undang-
undang dan peraturan pemerintah yang ada maka pembuatan Perdes 
tersebut tentulah sangat penting bagi tata laksana pemerintahan desa yang 
akan dijadikan sebagai dasar hukum sekaligus pedoman bagi pemerintah 
dan masyarakat untuk menanggulangi dan menangani masalah kebakaran 
hutan dan lahan. 
 Alasan ini pulalah pada dasarnya yang memang harus dimiliki, yakni 
adanya kebutuhan nyata di masyarakat dan adanya peluang yang diberikan 
oleh undang-undang, yang menjadi landasan pembentukan suatu peraturan 
desa. Terlebih bahwa sebagai negara hukum, kita perlu membantu 
terciptanya suatu tatanan pemerintahan desa yang baik dan bersandar 
pada hukum yang jelas sekaligus dapat memberikan kemanfaatan dan 
kepastian hukum. 

3UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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Tahap Pertama
IDENTIFIKASI MASALAH KARHUTLAH DAN KEBUTUHAN 
MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERDES 

Langkah 1:  Kenali atau identifikasi mengapa kita membutuhkan peraturan 
desa, apa latar belakang masalah, apa tujuannya, serta siapa-
siapa saja yang diharapkan dapat terlibat dan berkepentingan. 
Selanjutnya harus dipastikan pula siapa nanti yang akan 
berinisiatif atau prakarsa dalam menyiapkan peraturan desa 
tersebut. Harus diingat bahwa secara formal yang dapat 
memprakarsai penyusunan  suatu Perdes adalah Pemerintah 
desa (Kades dan jajarannya) atau Badan Perwakilan Desa 
(BPD). Untuk kebakaran hutan dan lahan misalnya, kita 
harus dapat menjelaskan mengapa kita membutuhkan suatu 
peraturan desa tentang itu, faktor-faktor apa yang menjadi 
penyebab, masalah-masalah terkait kebakaran hutan dan 
lahan di desa, dan harapan yang dinginkan untuk sekian 
tahun ke depan untuk kebaikan masyarakat, lingkungan dan 
sumberdaya alamnya. 

Langkah 2:  Undang beberapa orang dalam jumlah kecil yang mewakili 
pihak-pihak yang terkait di desa, laki-laki maupun perempuan, 
tokoh adat serta pemuda dan yang dianggap memiliki 
kepentingan dan kepedulian dengan pembangunan desa, 
jelaskan maksud dan rencana penyusunan Perdes tersebut, 
serta dengarkan dan catat pendapat mereka. Tujuannya 
adalah agar rencana dan proses penyusunan Perdes tersebut 
berlangsung transparan, ada ruang keterlibatan masyarakat, 
ada legitimasi dan dukungan nyata, serta masyarakat punya 
rasa memiliki terhadap Perdes tersebut. Yang jelas, Perdes 
akan berangkat dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu 
sendiri.

Salah satu aspek penting yang 
mutlak harus diperhatikan 
di dalam penyusunan suatu 
peraturan perundang-undangan 
adalah aspek yuridis. Aspek 
yuridis artinya sejauh mana 
suatu peraturan yang akan dibuat 
tersebut secara jelas merupakan 
mandat dari suatu peraturan 
yang lebih tinggi, atau sejauh 
mana peraturan yang di atasnya 
tersebut memberikan peluang 
dibuatnya suatu aturan, baik 
secara tersirat maupun secara 
tersurat. Di sisi lain, penting pula 
untuk memperhatikan, peraturan 
apa yang terkait dengan suatu 
peraturan tersebut, baik secara 
langsung maupun secara tidak 
langsung.

 Kenyataannya memang tidak semua aturan telah secara tegas dan 
jelas memberikan kejelasan, misalnya, bahwa masalah kebakaran hutan 
dan lahan yang diatur di dalam suatu peraturan pemerintah, selanjutnya 
juga dapat diatur di dalam peraturan di bawahnya. Akan tetap disisi lain, 
peraturan pemerintah tersebut tidak pula melarang. Oleh karena itu maka 
faktor penting yang harus diperhatikan adalah sejauh mana suatu aturan 
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Asas 
yang seringkali juga sering digunakan adalah asas dimana harus dihindari 
adanya kekosongan hukum yang mengatur sesuatu, padahal secara nyata-
nyata aturan tersebut dibutuhkan. 
 Lebih jauh Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan sendiri telah menekankan penting sejumlah 
asas di dalam penyusunan suatu peraturan diantaranya adalah:
1.  Kejelasan tujuan,
2.  Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
3.  Kesesuaian antara jenis materi dan muatan,
4.  Dapat dilaksanakan,
5.  Kedayagunaan dan kehasilgunaan,
6.  Kejelasan rumusan dan
7.  Keterbukaan.

UUD 1945 dan 
amandemennya

UU No. 10 Tahun 2004
UU No. 32 Tahun 2004

Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Desa 

PP No. 72 Tahun 2005

•  Perda Propinsi

•  Perda Kabupaten/Kota

•  Perdes

Kepmendagri 
dan Otda No. 21 

Tahun 2001

Kepmendagri              
No. 48 

Tahun 2002
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Teknis penyusunan peraturan desa 

Penyusunan  suatu peraturan desa haruslah mengacu kepada ketentuan 
baku sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Untuk sebuah peraturan 
desa, teknik penyusunannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri No. 48 Tahun 2002 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa 
dan Keputusan Desa. 

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah menyangkut:
PENAMAAN s/d PENUTUP  
1.  Kerangka Struktur Perdes;
2.  Hal-hal khusus (Penjelasan, Pendelegasian kewenangan,..)
3.  Ragam bahasa peraturan PerUUan (Ragam bahasa per Undang-

undangan, Pilihan kata atau istilah, Teknik pengacuan)

Secara lebih rinci dan menyeluruh lihat Keputusan Menteri Dalam 
Negeri No. 48 Tahun 2002 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa 
dan Keputusan Desa tersebut. 

Lima tahap penyusunan peraturan desa 
Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan selama ini di dalam fasilitasi 
penyusunan suatu peraturan desa, maka untuk menghasilkan suatu 
peraturan desa yang secara substansi disebut memadai dan secara proses 
memberi peluang pada partisipasi masyarakat, maka terdapat 5 TAHAPAN 
PENTING yang harus dilakukan. Lima tahap tersebut selanjutnya dibagi 
menjadi 15 LANGKAH.

Berdasarkan penelurusan terhadap berbagai peraturan perundang-
undangan yang dianggap terkait dengan masalah pengendalian kebakaran 
hutan dan lahan, maka peraturan yang dijadikan sebagai landasan hukum 
penyusunan Perdes dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu, peraturan 
yang bersifat umum dan peraturan yang bersifat khusus. Peraturan yang 
bersifat	umum	adalah	peraturan	yang	tidak	mengatur	secara	spesifik	atau	
langsung tetapi ia berkaitan. Sementara itu untuk peraturan perundang-
undangan yang dianggap memiliki keterkaitan khusus, atau memiliki 
hubungan langsung, adalah sejumlah peraturan yang memang nyata-nyata 
mengatur aspek-aspek yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan itu 
sendiri. 
 Di bawah ini disajikan peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan aspek-aspek kebakaran hutan dan lahan;

B. Khusus

1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup;

2.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian 

Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan 
Kebakaran Hutan dan atau Lahan;

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan;

A. Umum

1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2004 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan;

2.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
4.  Keppres No. 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penyusunan Perundang-

undangan;
5.  Kepmendagri dan Otda No. 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan 

Produk Hukum Daerah;
6.  Kepmendagri No. 48 Tahun 2002 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan 

Desa Dan Keputusan Desa.
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Enam aspek penting dalam penyusunan 
peraturan desa-desa

Dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan terdapat enam 
aspek penting yang perlu di perhatikan, keenam aspek tersebut adalah:

1.  FILOSOFIS: Dalam penyusunan peraturan desa (Perdes), khususnya 
Perdes mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan, hendaknya 
Perdes diarahkan kepada tujuan hakiki dari pengelolaan sumberdaya 
alam, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menuju 
tercapainya kesejahteraan masyarakat.

 
2.  SOSIOLOGIS: Kebutuhan masyarakat akan adanya suatu aturan yang 

dibuat oleh pemerintah yang secara materinya berasal dari oleh dan 
untuk masyarakat. Perdes ini hendaknya berisi pertimbangan mengenai 
norma/nilai, ide, harapan, dan karakter masyarakat dan praktek-praktek 
pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan masyarakat selama ini. 
Sehingga benturan kepentingan antara masyarakat dengan peraturan 
dapat diminimalkan dan dicarikan alternatif solusi penyelesaiannya 
dengan cara-cara yang damai. 

3.  YURIDIS: Harmonisasi peraturan desa dengan peraturan perundang-
undangan di atasnya dan yang sejajar perlu mendapat perhatian 
yang	 serius	 agar	 konfilk	 (pertentangan	 norma	 hukum)	 sejak	 dini	
dapat diprediksikan, dan Perdes dapat berlaku dan mengikat untuk 
masyarakat. 

4.  EKOLOGIS: Peraturan desa juga diharapkan dapat mencegah dan 
meminimalisasi kerusakan lingkungan. Pengelolaan sumberdaya alam 
patut	mempertimbangkan	kelestarian,	karakter	biofisik	sumberdaya	alam	
setempat dan tingkat kerentanan ekosistem, menjaga keseimbangan 
alam (antara pemanfaatan dan perlindungan alam) dan pengelolaan 
secara berkesinambungan, agar dapat dinikmati oleh generasi saat ini 
dan generasi sesudahnya.

5.  EKONOMIS: Kehadiran Perdes tidaklah menjadi beban ekonomi 
bagi masyarakat, namun justu memberikan dampak positif bagi 
pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang 
menggantungkan kehidupannya atas hutan dan lahan. 

6.  POLITIS: Pertimbangan yang tak kalah pentingnya lagi, adalah 
pertimbangan politik, dimana pemerintah perlu menghitung manfaat dan 
dampak yang ditimbulkan dengan diundangkannya peraturan desa ini.

Kerangka Penyusunan Perdes
(Contoh perdes tentang penyendalian kebakaran hutan dan 
lahan) 

UUD 1945 

Pasal 5 dan Pasal 20

Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Menurut UU No. 10 Tahun 2004:
1. UUD 1945 (dan amandemen)
2. UU
3. Perpu
4. PP
5. Perpres
6. Perda 
   (Propinsi, Kab/Kota, 
    dan Desa)

Pasal. 18 Pasal 33 ayat (3)

Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan

Otonomi Daerah: 
Pemerintahan 

Daerah/Pembagian 
Kewenangan

Pengelolaan Sumber-
daya Alam

UU No. 10Tahun 2004 
Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-

undangan

UU No. 32 Tahun 
2004 Tentang 
Pemerintahan 

Daerah

UU No. 5/90, UU No. 
24/92 TR, UU No. 23/97 
PLH, UU 41/99 Kht, UU 

8/2004, dsb.

Peraturan Desa sebagai 
bagian dari PERDA

Kewenangan 
Desa

Hutan dan Lahan di 
Desa

PERDES 
Tentang 

PENYENDALIAN 
KHL DESA 

Kepmendagri 
No. 48 

Tahun 2002 
Tentang 

Penyusunan 
Peraturan Desa


