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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Desa  sudah  ada ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Jadi, sebelum 

bangsa Belanda menjajah Indonesia bahkan jauh sebelum kerajaan-kerajaan 

besar seperti Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan Mataram Islam berdiri, desa 

sudah eksis dengan lembaganya yang teratur,  dan tertib. Menurut kamus besar 

Bahasa Indonesia, desa merupakan wilayah terkecil yang dihuni oleh 

penduduk yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (merupakan bagian 

dari kecamatan) yang dipimpin oleh seorang kepala desa. 

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum (adat) yang mempunyai 

lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradian, sosial-budaya, pertanahan dan 

keamanan (HANKAM) yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dalam konteks Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui negara. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

urusan rumah tangganya sendiri disebut otonomi desa. 

Dengan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah diharapkan dapat menggali 

potensi yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
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Adapun urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah desa 

menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

pasal 206 mencakup : 

1. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. 

2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kebupaten/ kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa. 

3. Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi, dan atau pemerintah 

kabupaten atau kota. 

Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa. 

Desa yang merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah yang berada 

di tingkat bawah juga berkewajiban untuk ikut mendukung peningkatan 

Pendapatan Asli Daaerah demi kelangsungan desa itu sendiri. Untuk 

mengetahui luas tanah kas desa serta pemanfaatan nya dapat dilihat pada tabel 

berikut 

Tabel 1.1 

Jumlah Kepemilikan Tanah Desa Di Kenegerian Kuntu  

Kecamatan Kampar Kiri 

No Status tanah 

 

Luas (ha) Presentase % 

1 Tanah Hak Milik 

a. Masjid 

b. Lapangan  

c. Balai Adat 

d. Sekolah 

e. Pasar Desa 

 

2 Ha 

2 Ha 

1 Ha 

1 Ha 

2 Ha 

 

8,68% 

8,68% 

4,35% 

4,35% 

8,68% 

2 Tanah Kas Desa 

a. Swakelola 

b. Sewa 

c. Kerjasama pemanfaatan 

 

5 Ha 

5 Ha 

5 Ha 

 

21,74% 

21,74% 

21,74% 

 Jumlah 23 Ha 99,96% 

Sumber: Pemerintahan Desa Kenegerian Kuntu Tahun 2018 
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Dari tabel diatas dapat dilihat Tanah Hak Milik Desa dimanfaatkan 

untuk masjid 2 Ha atau 8,68%, lapangan 2 Ha atau 8,68%, balai adat 1 Ha atau 

4,35%, sekolah 1 Ha atau 4,35%, pasar desa 2 Ha atau 8,68%. Kemudian luas 

Tanah Kas Desa yang dimiliki oleh Kenegerian Kuntu Kecamatan Kampar 

Kiri yaitu dengan cara swakelola 5 ha atau 21,74%, sewa 5 ha atau 21,74% 

dan kemudian dikelola dengan cara kerjasama pemanfaatan 5 ha atau 21,74% 

oleh pemerintahan desa. Dari semua tanah desa mayoritas pemanfaatannya 

adalah untuk perkebunan dan pertanian dengan cara sewa maupun swakelola. 

Tabel 1.2 

Tanah Kas Desa Yang Dikelola Masyarakat di Kenegerian Kuntu 

Kecamatan Kampar Kiri 

No Tahun Pengelola 
Tanah yang 

dikelola (Ha) 

Kontribusi 

Terhadap 

PAD / tahun 

% untuk 

warga/thn 

1 2015 Taroyon  

Kamil 

Ridwan 

3 

3 

3 

Rp.35.100.000 Rp.12.000.000 

Jumlah 9   

2 2016 Eko  

Kamil  

Pardi  

Ita 

Epi 

3 

3 

3 

2 

2 

Rp.50.550.000 Rp.18.000.000 

Jumlah 13   

3 2017 Darma   

Susi  

Tini  

Ita  

3 

3 

3 

2 

Rp.40.250.000 Rp.15.000.000 

Jumlah 11   

   Sumber: Pemerintahan Desa Kenegerian Kuntu Tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa % tanah kas desa yang dikelola 

oleh masyarakat pada tahun 2015 berjumlah 9 Ha dengan kontribusi PAD 

sebesar  Rp.35.100.000/tahun dan persen untuk warganya sebesar 

Rp.12.000.000/tahun.  Pada tahun 2016 jumlah tanah yang dikelola 13 Ha 
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dengan kontribusi PAD sebesar Rp.50.550.000/tahun dan persen untuk 

wrganya sebesar Rp.18.000.000/tahun. Kemudian pada tahun 2017 jumlah 

tanah yang dikelola 11 Ha dengan kontribusi PAD sebesar 

Rp.40.250.000/tahun dan persen untuk warganya sebesar Rp.15.000.000.   

Tabel 1.3 

Kontribusi Kekayaan Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa  

(PAD)  Kenegerian Kuntu Kecamatan Kampar Kiri 

No 

Tahun 

Jenis Kekayaan 
Kontribusi 

Terhadap PAD 
Tanah Kas 

Desa 
Pasar Desa 

Pelelangan 

Ikan  

1 2015 Rp.35.100.000 Rp.4.800.000 Rp.9.000.000 Rp.48.900.000 

2 2016 Rp.50.550.000 Rp.6.000.000 Rp.13.100.000 Rp.69.650.000 

3 2017 Rp.40.250.000 Rp.7.200.000 Rp.20.000.000 Rp.67.450.000 

JUMLAH Rp.125.900.000 Rp.18.000.000 Rp.42.100.000 Rp.186.000.000 

Sumber: Pemerintahan Desa Kenegerian Kuntu Tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tanah kas desa merupakan 

kekayaan desa yang kontribusinya lebih banyak dibandingkan dengan pasar 

desa dan bangunan terhadap pendapatan asli desa selama tiga tahun terakhir. 

Dari pendapatan tanah kas desa sebanyak Rp.125.900.000, kemudian 

pendapatan pasar desa sebanyak Rp. 18.000.000, dan dari  pendapatan 

pelelangan ikan sebanyak Rp. 42.100.000. Dengan demikian akan lebih naik 

apabila tanah kas desa lebih dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan 

desa itu sendiri. 

Tabel 1.4 

Program Pembangunan Kenegerian Kuntu  

Kecamatan Kampar Kiri  

No Tahun Program Pembangunan Sumbangan Tanah 

Kas Desa 

1 2015 Sarana dan prasarana air bersih  Rp. 8.000.000 

2 2016 Rehabilitasi posyandu  Rp. 15.200.000 

3 2017 Pembangunan jalan  Rp. 10.000.000 

Jumlah Rp. 33.200.000 

Sumber: Pemerintahan Desa Kenegerian Kuntu Tahun 2018 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sumbangan tanah kas desa 

terhadap pembangunan desa di kenegerian kuntu sebanyak Rp. 33.200.000. 

Berdasarkan Instruksi  Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1996 

Tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa 

kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 tentang 

pedoman pengelolaan kekayaan desa disebutkan pemafaatan kekayaan desa 

berupa: 

a. Diusahakan sendiri oleh pemerintah desa yang bersangkutan (swakelola) 

b. Disewakan (pemanfaatan Kekayaan Desa/ tanah kas desa oleh pihak lain 

dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai). 

c. Kerjasama pemanfaatan (pendayagunaan Kekayaan Desa/ tanah kas desa 

oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan 

penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya). 

Selain itu untuk meningkatkan pendapatan desa dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengembangan tanah kas desa melaui: 

a. Penambahan luas lahan yang ada 

b. Membangun usaha baru 

c. Upaya lain sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan 

Prosedur inilah yang menjadi suatu acuan terhadap pelaksanaan 

penyelenggaraan pengelolaan kekayaan desa sebagai salah satu sumber 

pendapatan asli desa. Untuk membiayai jalannya pemerintahan dan 

pembangunan desa diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 04 tahun 2007 menjelaskan 

kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, 



 6 

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau 

perolehan hak lainnya yang sah. Kekayaan desa dengan demikian lebih 

mengerucut kepada pengertian kebendaan yang dikelola oleh pemerintahan 

desa. Kekayaan asli desa terdiri dari : tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, 

tambatan perahu, hutan adat dan lain-lain kekayaan milik desa yang sah. 

Pengelolaan kekayaan desa dilakukan berdasarkan atas fungsional, 

kepastian hukum, keterbukaan efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. 

pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk 

meningkatkan pendapatan desa. Namun kekayaan desa atau aset desa sendiri 

selama ini belum terkelola dan terolah secara maksimal bagi program 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Aset desa justru menjadi 

kekuatan ekonomi yang dikuasai untuk kepentingan pribadi dan kelompok 

tertentu. 

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2007 tersebut 

tanah kas desa merupakan salah satu bersumber pendapatan desa yang 

berpotensial yang dapat dikembangkan berhubungan dengan itu, maka 

pengadaan, pengelolaan dan pengembangan tanah kas desa menjadi sangat 

penting untuk di atur, karena peran kas desa sangat strategis dalam 

pembangunan desa maka dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 

15 Tahun 2003 Tentang Sumber Pendapatan Desa disebutkan bahwa tanah kas 

desa yang termasuk dalam kekayaan desa harus dimanfaatkan sepenuhnya 

untuk kepentingan penyeleggaraan pemerintah, pembangunan dan 

permasyarakat di desa.  
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Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pengelolaan 

kekayaan desa belumlah sesuai dengan kekayaannya, sumber pendapatan yang 

potensial ini belum terkelola dan secara maksimal bagi program peningkatan 

pembangunan dan pelayanan masyarakat desa dan juga ada tanah kas desa 

yang dipindah tangankan pada pihak ketiga/lain yang sama sekali tidak 

menguntungkan bagi kepentingan desa. Padahal pemindah tanganan tanah kas 

desa yang telah dilepaskan ditempat lain yang umumnya lebih luas dan ada 

pula penggunaan penjualan tanah desa tersebut untuk pembanguna desa. 

Dalam Permendagri No. 4 tahun 2007 pasal 15 mengenai Pedoman 

Pengelolaan Kekayaan Desa disebutkan bahwa Kekayaan Desa disebutkan 

bahwa Kekayaan desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan 

pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk 

kepentingan umum. 

Nurcholis (2011:95) kekayaan desa yang berupa tanah kas desa tidak 

diperbolehkan dilakukan Pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, 

kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan 

tanah desa untuk kepentingan umum dilakukan setelah mendapat ganti rugi 

sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar 

dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).  

Pemberian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli 

tanah lain yang lebih baik dan berokasi di desa setempat. Pelepasan hak 

Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala 

Desa diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis 
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dari Bupati/Walikota atau Gubernur. Untuk mengetahui kontribusi tanah kas 

desa terhadap Pendapatan Asli Desa di Kenegerian Kuntu Kecamatan Kampar 

Kiri dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.5 

Kontriibusi Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Terhadap  

Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kenegerian Kuntu  

Kecamatan Kampar Kiri 

 

NO Tahun 

Luas (Ha) Kontribusi 

Terhadap PAD 

Kenegerian Kuntu 

TKD yang 

ada 

TKD yang 

dimanfaatkan 

1 2015 15 Ha 9 Ha Rp.35.100.000 

2 2016 15 Ha 13 Ha Rp.50.550.000 

3 2017 15 Ha 11 Ha Rp.40.250.000 

Jumlah Rp.125.900.000 

Sumber: Pemerintahan Desa Kenegerian Kuntu Tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi dari pemanfaatan 

tanah desa terhadap pendapatan desa belum maksimal terlihat pada tahun 2012 

tanah kas desa yang dimanfaatkan hanya 9 Ha dengan pendapatan sebesar Rp. 

35.100.000. Pada tahun 2013 pemanfaatan tanah kas desa naik menjadi 13 Ha 

dengan pendapatan nya sebesar Rp. 50.550.000. Pada tahun 2014 pemanfaatan 

tanah kas desa terjadi penurunan sebanyak 11 Ha dengan pendapatan sebesar 

Rp. 40.250.000. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pemanfaatan tanah kas 

desa yang belum membayar uang sewa pengelolaan, kemudian berpengaruh 

terhadap pendapatan desa. (Wawancara dengan kepala urusan Pemerintahan 

Desa). 

Tanah kas desa merupakan aset yang besar bagi pendapatan desa 

dibadingkan dengan kekayaan yang lain . Dari uraian diatas Kenegerian kuntu 

memiliki tanah yang luas sudah sepatutnya mendapatkan hasil yang maksimal, 
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namun pada kenyataan nya pendapatan dari tanah kas desa tersebut tidak 

maksimal.  

Dengan dasar pemikiran tersebut peneliti sangat tertarik untuk 

dilakukan penelitian menganalisis bagaimana pengelolaan tanah kas desa ini 

yag merupakan salah satu kekayaan Desa agar pemanfaata tanah kas desa 

lebih tepat dan berdayaguna. Dengan demikian penulis melakukan penelitian 

dengan judul: “ANALISIS PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DI 

KENEGERIAN KUNTU KECAMATAN KAMPAR KIRI”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan suatu rumusan 

masalah sebagai berikut  “Bagaimanakah Pemanfaatan tanah kas desa di 

Kenegerian Kuntu Kecamatan Kampar Kiri? ” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pemanfaatan hasil tanah kas desa di Kenegerian 

Kuntu Kecamatan Kampar Kiri. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi fakultas ekonomi dan ilmu sosial dalam menambah bahan kajian 

perbandingan bagi yang menggubakannya. 

2. Secara praktis, semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran 

mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa 
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khususnya dan bagi pemerintah daerah umumnya tentang pengelolaan 

tanah kas desa secara efektif dan bermanfaaat bagi desa. 

3. Sebagai ilmu pengetahuan, informasi yang didapatkan diharapkan dapat 

menambah pembendaharaan untuk studi dan pengkajian lebih lanjut dalam 

hal pengelolaan tanah kas desa. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk dapat memberikan gambaran umum dari penulisan ini, penulis 

membaginya kedalam enam bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan 

dengan pembahasan masalah yang diteliti. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan 

sampel dan analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran 

umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian. 

BAB V : HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan.  
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BAB VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang 

diperlukan. 


