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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan 

untuk menyebut suatu kegiatan dengan tujuan yang berbeda. Kebijakan 

tidak hanya mencakup apa yang diberikan hanya oleh pemerintah, tetapi 

juga arah tindakan atau apa yang dilakukan pemerintah.1 Nurcholis 

memberikan definisi kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh 

organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk ketentuan yang dapat 

digunakan sebagai pedoman perilaku pada kehidupan sehari-hari. 

Kebijakan sering digunakan untuk menunjukkan kegiatan lain yang 

bertujuan. Kebijakan tidak hanya mencakup apa yang diberikan hanya oleh 

pemerintah, tetapi juga arah tindakan atau apa yang dilakukan 

pemerintah:2 

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut harus dilakukan oleh 

kelompok sasaran atau unit organisasi pelaksana kebijakan. 

2. Penerapan atau implementasi kebijakan yang  ditetapkan 

berkaitan dengan unit organisasi pelaksana dan kelompok 

sasaran yang dituju. 

                                                             
1 Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori dan Proses, MedPress, Yogyakarta, 2008, hlm.34. 
2 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, P.T. Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2007, Jakarta, hlm.263. 
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Mustopadidjaja mendefinisikan kebijakan umumnya digunakan 

dalam kaitannya dengan aktivitas pemerintah, serta perilaku pemerintah 

secara umum, dan kebijakan tersebut berbentuk berbagai  peraturan.3 

Setelah melihat berbagai pengertian tentang kebijakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Kebijakan Pemerintah Desa merupakan arah tindakan 

yang dilakukan Pemerintah Desa dalam menghadapi suatu masalah. 

Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa 

Pasal 2 ayat 2 menyebutkan, kekayaan asli desa terdiri dari :  

a. Tanah kas desa;  

b. Pasar desa; 

c. Pasar hewan; 

d. Tambatan perahu; 

e. Bangunan desa; 

f.    Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; 

g. Pelelangan hasil pertanian; 

h. Hutan milik desa; 

i.    Mata air milik desa;  

j.    Pemandian umum; dan  

k. Lain-lain kekayaan asli desa.  

 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Tanah Kas Desa 

merupakan kekayaan desa yang nantinya hasil dari Tanah Kas Desa 

tersebut dapat menjadi sumber pendapatan asli desa.4 Kewenangan Desa 

berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 33 huruf a 

paling sedikit terdiri atas: sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan 

                                                             
3 Arifin Tahir, Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaran Pemerintah Daerah, Alfabeta, 

Bandung, 2014, hlm.21. 
4 Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia, Bandung, 2007, 

hlm.194 
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kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, 

pengelolaan  Tanah  Kas Desa, dan pengembangan peran masyarakat Desa. 

Pemanfaatan Tanah Kas Desa merupakan pendayagunaan suatu bidang 

tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Sedangkan dalam Pasal 11 ayat 

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa, Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh masyarakat 

yang diperbolehkan yaitu: 

a.    Sewa; 

b. Pinjam pakai; 

c.    Kerjasama pemanfaatan; dan   

d. Bangun guna serah atau bangun serah guna. 

 

Budi Winarno mendefisikan kebijakan pada proses perumusannya 

dibagi menjadi beberapa tahap. Empat tahapan yang diungkapkan Budi 

Winarno dalam perumusan kebijakan adalah sebagai berikut5: 

1. Perumusan masalah ( defining problem ); 

2. Agenda kebijakan; 

3. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah; dan 

4. Tahap penetapan kebijakan. 

Tahap pengesahan kebijakan merupakan tahap akhir dari proses 

pembuatan kebijakan. Langkah ini diambil untuk menentukan kebijakan 

yang dipilih  sehingga mengikat secara hukum. Penetapan kebijakan dapat 

                                                             
5 Budi Winarno, Op.Cit., hlm.119. 
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berupa keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur atau 

walikota, peraturan desa, keputusan kepala desa dan banyak lagi.6 

Kebijakan Pemerintah Desa yang telah ditetapkan memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa menjelaskan bahwa peraturan di desa terdiri atas: 

1. Peraturan desa; 

2. Peraturan bersama Kepala Desa; dan 

3. Peraturan Kepala Desa. 

 

Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh kepala desa setelah 

dibahas dan disepakati dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

sebagai kerangka hukum dan kebijakan bagi penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan pembangunan desa, tidak boleh berbenturan 

dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan, dan peraturan yang lebih tinggi.7 

Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Desa Mangunlegi Kecamatan 

Batangan Kabupaten Pati yang dilakukan oleh masyarakat yaitu 

pembangunan rumah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal 

masyarakat secara permanen. Tanah Kas Desa yang dipergunakan meliputi 

Tanah Bengkok Sekretaris Desa dan Tanah Bengkok Kepala Dusun. 

Terdapat 4 rumah yang telah dibangun di Tanah Bengkok Sekretaris Desa 

dan 2 rumah yang dibangun di Tanah Bengkok Kepala Dusun. Berikut ini 

                                                             
6 Budi Winarno, Op.Cit.,hlm.122. 
7 Utang Rosidin, Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintah Daerah, PustakaSetia, Bandung, 

2019, hlm.147. 
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merupakan tahun pembangunan rumah tempat tinggal yang dilakukan 

masyarakat:8 

Tabel 1.1 Tahun Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh Masyarakat 

No Tanah Kas Desa 
Tahun Pembangunan 

Rumah I Rumah II Rumah III Rumah IV 

1 
Tanah Bengkok 

Sekretaris Desa 
1976 1977 1995 2000 

2 
Tanah Bengkok 

Kepala Dusun 
1975 1976 - - 

 

Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang dilakukan oleh masyarakat  

dilakukan tanpa adanya perjanjian secara tertulis dengan Pemerintah 

Desa.9 Masyarakat membangun rumah atas persetujuan secara lisan dari 

Kepala Desa yang menjabat waktu pembangunan rumah dilakukan. 

Pemerintah Desa Mangunlegi tidak mendapatkan Hasil dari pemanfaatan 

Tanah Kas Desa, yang seharusnya dapat menambah Pendapatan Asli Desa.   

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 2 

undang-udang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat bersumber dari : 

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya 

dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli 

desa; 

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

Kabupaten/Kota; 

4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; 

                                                             
8 Tabel diolah dari Wawancara dengan Sarisih, Sekretaris Desa Mangunlegi, 21 Juni 2021, 

Batangan, Pati. 
9 Loc.Cit. 
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5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/ Kota; 

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; 

dan 

7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

 

Kebijakan yang dilakukan Kepala Desa Mangunlegi mengenai 

pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh masyarakat tidak dilakukan dengan 

musyawarah terlebih dahulu dengan perangkat desa, tokoh masyarakat dan 

Badan Permusyawaratan Desa. Kebijakan yang diambil tanpa adanya 

penetapan sebagai langkah terakhir dalam perumusan kebijakan yang 

seharusnya dapat menjadi Peraturan Desa. 

Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa 

Pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa pemanfaatan Tanah Kas Desa yang 

diperbolehkan oleh masyarakat berupa: sewa, pinjam pakai, kerjasama 

pemanfaatan, dan  bangun guna serah atau bangun serah guna. 

Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh masyarakat di Desa Mangunlegi diluar 

yang seharusnya diperbolehkan oleh Permendagri nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa. Selain itu, Pemanfaatan yang dilakukan  

tidak memberikan timbal balik untuk desa.  

Perlunya dilakukan pengaturan mengenai pemanfaatan yang 

dilakukan oleh masyarakat dikarenakan pentingnya Tanah kas Desa itu 

sendiri, yaitu sebagai Kekayaan Asli desa. Hasil yang seharusnya dapat 

diperoleh dari tanah kas desa dapat dimasukkan dalam Pendapatan Asli 

Desa lalu dikembalikan untuk pembangunan desa dan dapat dimanfaatkan 
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oleh masyarakat namun dalam kenyataanya hanya dimanfaatkan oleh 

kelompok masyarakat saja atau individu. 

Tanah Kas Desa yang merupakan aset desa di Desa Mangunlegi 

Kecamatan Batangan dapat hilang apabila Pemerintah Desa tidak membuat 

Peraturan Desa mengenai pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh masyarakat. 

Melihat bahwa Pembangunan Rumah yang dilakukan oleh Masyarakat 

dilakukan secara permanen, telah terjadi puluhan tahun  dan diturunkan 

untuk generasi selanjutnya.  

Kepala desa sebagai pemegang hak pengelolaan kekayaan desa 

berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan desa serta 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab:10 

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;  

2. Memilih petugas dan agen/pengelola aset desa;  

3. Menentukan penggunaan, penggunaan atau pengalihan aset desa;  

4. Memperkenalkan kebijakan untuk mengamankan aset desa; 

5. Mengajukan usulan pembelian, pengalihan dan/atau pelepasan aset 

strategis desa  melalui musyawarah desa;  

6. Menyetujui usul untuk mengalihkan dan penghapusan aset desa 

dalam batas-batas kewenangannya; dan  

7. Memakbulkan usulan penggunaan aset desa selain tanah dan/atau 

bangunan 

                                                             
10 Muhamad Mu’iz Raharjo, Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 

2020, hlm.119. 
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Melihat latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menuangkannya dalam suatu penulisan hukun 

yang judul: “KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP 

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA OLEH MASYARAKAT ( 

STUDI DI DESA MANGUNLEGI KECAMATAN BATANGAN ). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Melihat latar belakang permasalahan diatas sehingga rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Mangunlegi terhadap 

Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh Masyarakat ? 

2. Bagaimana solusi yang memungkinkan untuk mengatasi 

permasalahan dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh 

Masyarakat dalam Studi Di Desa Mangunlegi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui Kebijakan Pemerintah Desa Mangunlegi terhadap 

Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh Masyarakat. 

2. Memberikan solusi yang memungkinkan untuk mengatasi 

permasalahan dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh 

Masyarakat dalam Studi Di Desa Mangunlegi. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

teoritis, setidaknya sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan serta 

menambah referensi ilmu pengetahuan tentang Hukum Tata 

Negara terutama pengetahuan mengenai Pemanfaatan Tanah Kas 

Desa oleh Masyarakat. 

 

1.4.b. Kegunaan Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini tentunya memberikan manfaat bagi peneliti 

yaitu menambah wawasan peneliti mengenai pemanfaatan 

Tanah Kas Desa oleh Masyarakat. 

2. Bagi Pemerintah Desa 

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang 

nantinya dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah 

Desa Mangunlegi ataupun bagi Pemerintah Desa yang 

menghadapi hal serupa. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi 

masyarakat dalam memahami permasalahan tentang 

Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh Masyarakat. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah peneliti dalam melakukan pembahasan dalam 

penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 

lima bab. 

BAB I yaitu Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II yaitu Tinjauan Pustaka, yang akan menguraikan mengenai 

pengertian kebijakan pemerintah desa, tanah kas desa, pemanfaatan tanah 

kas desa oleh masyarakat, dan tanah kas desa sebagai aset desa. 

BAB III yaitu Metode Penelitian, yang akan menguraikan mengenai 

metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian mengenai 

pemanfaatan tanah kas desa ini yang terdiri dari metode pendekatan, 

spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan 

data, metode pengolahan dan penyajian data dan metode analisis data.  

BAB IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang sesuai dengan 

perumusan masalah dari penelitian ini, sehingga peneliti akan 

menguraikan mengenai Kebijakan Pemerintah Desa terhadap 

Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh Masyarakat dan solusi yang 

memungkinkan untuk mengatasi permasalahan dalam pemanfaatan  

Tanah Kas Desa oleh Masyarakat dalam studi di Desa Mangunlegi. 
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BAB V yaitu Penutup yang terdiri dari kesimpulan, diambil peneliti 

dari hasil-hasil penelitian yang tercantum dalam seluruh bab dan saran 

yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan yang dibuat oleh peneliti 

dan daftar pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


