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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Otonomi Daerah 

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan 

daerah otonom adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. 

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut perundang-undangan. Sehingga daerah otonom, 

selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang  mangatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 ini 

tetap dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi 

luas, dimaksudakan bahwa kepala daerah diberi tugas, wewenang, hak dan 

kewajiban, untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh 

pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah 

memiliki banyak ragam dan jenisnya. Disamping itu daerah, diberikan 
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keleluasaan untuk  menangani urusan pemerintah yang diserahkan itu, dalam 

rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah dan tujuan pemberian 

otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing darerah. 

Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah dari undang-

undang No. 32Tahun 2004,yaitu : 

a. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan: 

b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang 

dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota; dan    

c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan dari daerah provinsi, 

daerah  kabupaten, daerah kota, dan desa. 

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang 

hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa 

pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, 

dan pengawasan. Disamping itu diberikan pola standar arahan, bimbingan, 

pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. 

Kemudian juga memberikan bantuan dan dorongan kepada daerah agar 

otonomi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. 

 

2.2 Otonomi Desa 

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 desa adalah 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 dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Republik Indonesia. 
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HAW Wijadjaja (2010:165) menyebutkan bahwa otonomi desa 

merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan 

pemberian dari pemerintah. sebaiknya pemerintah berkewajiban 

memnghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. 

Sebagaimana masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 

berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik 

hukum, publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta 

dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. 

Hanif Nurcholis (2011:19) otonomi desa merupakan kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang hanya 

masyarakat desa yang bersangkutan boleh mangatur dan mengurus urusannya. 

Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. 

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa HAW Widjaja 

(2010:164) mengungkapkan bahwa pemerintah kabupaten agar secara insentif 

dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut: 

1. Memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi 

sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan 

sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, 

konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan. 

2. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan kesatuan 

yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Memfasilitas upaya penigkatan kapasitas pemerintah, lembaga-lembaga 

kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa 
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melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, 

pelatiha, arahan, dan supervise. 

Sebagai masyarakat hukum (adat) yang memiliki otonomi maka desa 

merupakan subyek hukum. Taliziduhu Ndraha (1991:7-8) menjelaskan bahwa 

desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat 

melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat 

dilakukan antara lain : 

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat 

segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah 

tangganya; 

2. Menjalankan pemerintahan desa; 

3. Memilih kepala desa ; 

4. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri; 

5. Memiliki tanah sendiri; 

6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri; 

7. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan Dan Pengeluaran Keuangan 

Desa); 

8. Menyelenggarakan gotong royong; 

9. Menyelenggarakan peradilan desa; 

10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa. 

2.2.1 Pemerintahan Desa 

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan 
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pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiasat setempat yang 

diakui dan di hormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik 

Negara Indonesia. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi 

pemerintahan desa yang terdiri atas: 

a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa; 

b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas: 

1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh 

sekretaris desa; 

2) Unsur pelaksanan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang 

melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, 

keagamaan, dan lain-lain; 

3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya 

seperti kepala dusun. 

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan 

tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD. 
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b. Mengajukan rancangan peraturan desa. 

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD. 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. 

e. Membina kehidupan maysarakat desa. 

f. Membina perekonomian desa. 

g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan 

i.  Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa mempunyai 

kewajiban, sebagai berikut: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari 

kolusi, korupsi dan nepotisme. 
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f. Menjalankan hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan 

desa. 

g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik. 

i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelulaan keuangan 

desa. 

j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. 

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. 

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa. 

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat 

istiadat. 

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa, dan 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup. 

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan desa di atur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan 

peraturan pemerintah. 

Namun harus di ingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada 

kewajiban tanpa tanpa kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan 

tanpa batas. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan 

kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa, jangan dilakukan secara 

kebablasan sehingga desa merasa seakan terlepas dari ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, 

kabupaten, provinsi maupun dengan pemerintahan pusat, bertindak semau 
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sendiri dan membuat peraturan desa tanpa meperhatikan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya.  

 

2.3 Sumber Pendapatan Desa 

Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa dan bantuan 

pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi, 

sumbangan dari pihak ketiga, pinjaman desa. Pendapatan asli desa desa terdiri 

dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan pratisipasi, lain-

lain pendapatan yang sah. 

Menurut Hanif Nurcholis (20011:82) sumber pendapatan desa terdiri 

dari: 

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari usaha desa, hasil kekayaan desa, 

hasil swadaya dan partispasi, hasil gorong royong, dan lain-lain 

pendapatan asli desa yang sah; 

2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan 

dari retrebusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa; 

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi kesetiap desa 

secara propesional yang merupakan alokasi dana desa; 

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. 

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2007 

tentang pengelolaan kekayaan desa, disebutkan pengelolaan tanah kas desa 
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agar lebih produktif berdaya guna dan berhasilguna dapat dilaksanakan 

dengan cara: 

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

2. Disewakan 

3. Kerjasama bagi hasil dengan pihak ketiga 

Selain itu untuk menigkatkan pendapatan desa dapat dilakukan dengan 

cara melakukan pengembangan tanah kas desa melalui: 

1. Penambahan luas lahan yang ada 

2. Membangun usaha baru 

3. Upaya lain sesuai dengan desa yang bersangkutan. 

Salah satu sumber pendapatan desa adalah dari kekayaan desa yang 

merupakan pendapatan asli desa, kekayaan desa adalah barang milik desa 

yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban 

anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) atau perolehan hak lainya 

yang sah yaitu pendapatan yang bersumber dari: 

a. Tanah-tanah kas desa 

b. Pasar desa 

c. Pasar hewan 

d. Tambatan perahu 

e. Bangunan desa 

f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa 

 

2.4 Tanah Kas Desa 

Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan 

asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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Desa (APBD) atau perolehan hak lainnya yang sah pasal 1 butiran 9 peraturan 

menteri dalam negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan 

kekayaan desa. Tanah kas desa merupakan bagian dari tanah desa yang 

penggunaan atau pemanfaatannya digunakan untuk pembiayaan kelangsungan 

pelaksanaan pemerintahan desa.  

Soetardjo dalam Nurcholis (2010:23) menguraikan bentuk dan isi 

Otonomi Desa pada bagian delapan yaitu otonomi atas tanah. Desa 

mempunyai dua hak atas tanah: 1) hak yasan dan 2) hak komunal. Hak yasan 

adalah hak yang diberikan kepada seseorang warganya untuk dimiliki secara 

perorangan. Atas hak ini, yang bersangkutan bisa menjual atau 

memberikannya kepada pihak lain. Jadi, hak yasan ini sama dengan hak milik. 

Hak ini bisa diwariskan berdasarkan hukum keluarga. Sedangkan hak 

komunal adalah hak desa untuk memiliki tanah desa secara teta. warga tidak 

boleh manjualnya. Kepemilikan sepenuhnya tetap ada pada desa. Pemanfaatan 

tanah komunal dibedakan menjadi tiga ketegori: pertama untuk kepala desa 

dan pamong desa; kedua, untuk kas/pendapatan desa; ketiga, untuk 

kesejahteraan warga. 

Sedangkan tanah desa yang digunakan untuk kepentingan umum 

antara lain berupa pembagunan jalan-jalan desa, danau-danau, lapangan-

lapangan, pengembalaan hewan, kuburan umum (pemakaman), dan pasar 

desa. 

Pada awal keberadaan tanah kas desa terdapat beberapa macam 

kegunaan tanah kas desa berdasarkan tujuan penggunaan hasilnya, menurut 

Sembiring (2004:42) kegunaan tanah kas desa dibagi menjadi empat yaitu: 
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1. Tanah kas desa yaitu yang menjadi kekayaan desa dan merupakan satu 

sumber pendapatan desa yang dipergunakan untuk kepentingan 

penyenggayaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

2. Tanah jabatan yaitu tanah yang diberikan kepada pejabat desa sebagai gaji 

atas pengabdiannya selama menjadi aparat desa. 

3. Tanah-tanah pensiunan, yaitu tanah kas desa yang diusahakan oleh bekas 

aparat desa selama masih hidup, dan setelah meniggal dunia maka tanah-

tanah tersebut kembali kepada desa. 

4. Tanah kuburan yaitu tanah yang dipergunakan untuk makam para warga 

desa. 

Tanah Kas Desa berdasarkan Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2007 

tentang Tanah Kas Desa tentang Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas 

Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola 

untuk kegiatan usaha desa. Sehingga menjadi sumber pendapatan desa yang 

bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa tanah kas desa adalah merupakan 

kekayaan desa dan juga merupakan kekayaan desa juga merupakan sumber 

pendapatan asli desa disamping sumber-sumber pendapatan lainnya. 

 

2.5 Defenisi Konsep 

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan 

atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik suatu kejadian, keadaan, 

kelompok, atau individu tertentu. Adapun yang menjadi defenisi konsep dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut perundang-undangan. 
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b. Desa adalah 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 dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik 

Indonesia. 

c. Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli daerah dan pemberian 

pemerintah daerah. Pendapatanasli daerah terdiri dari tanah kas desa, hasil 

swadaya masyarakat dan lain-lain pendapatan yang sah. 

d. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak 

dipergunakan dalam bentuk, sewa, bangun serah guna, kerjasama 

pemanfaatan, dan swakelola dengan tidak mengubah status desa. 

e. Tanah kas desa suatu lahan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan 

dikelola untuk kegiatan usaha desa. Sehingga menjadi sumber pendapatan 

desa yang bersangkutan. 

 

2.6 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana 

cara mengatur variabel (Masri Singaribun dalam Fitra Herlinda, 2013:36) 

konsep operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan 

bentuk indikator-indikator yang lebih memudahkan operasional dari suatu 

penelitian. 

Adapun yang menjadi indikator pemanfaatan tanah kas desa di Desa 

Kenegerian Kuntu Kecamatan Kampar Kiri berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007, yaitu : 
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1) Swakelola 

a. Meningkatkan pendapatan desa 

b. Tanah desa tidak diperbolehkan dilepaskan hak kepemilikannya 

kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum 

c. Pelepasan tanah kas desa dilakukan setelah mendapat ganti rugi 

dengan memperhatikan harga pasar dan NJOP 

d. Pelepasan tanah desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa 

setelah disetujui BPD dan mendapat ijin dari tertulis dari 

Bupati/Walikota dan Gubernur. 

2) Sewa 

a. Pemanfaatan tanah kas desa secara sewa dilakukan atas dasar 

menguntungkan desa. 

b. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan 

disetujui BPD.  

c. Sistem penyewaan dilakukan dengan surat perjanjian sewa-menyewa 

3) Kerjasama pemanfaatan 

a. Meningkatkan pendapatan desa 

b. Penetapan mitra kerjasama pemanfaatan tanah desaberdasarkan 

musyawarah dan ketetapan kepala desa dan BPD 
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Tabel 2. I 

Konsep Operasional Penelitian Analisis  

Pemanfaatan Tanah Kas Desa 

 

Konsep 

Operasional 
Indikator Sub Indikator 

Skala 

Pengukuran 

Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 4 

Tahun 2007 tentang 

Pedoman 

Pengelolaan Tanah 

Kas Desa 

1. Swakelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sewa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kerjasama 

Pemanfaatan 

a. Meningkatkan pendapatan 

desa 

b. Tanah desa tidak 

diperbolehkan dilepaskan 

hak kepemilikannya kepada 

pihak lain, kecuali untuk 

pentingan umum 

c. Pelepasan tanah kas desa 

dilakukan setelah mendapat 

ganti-rugi dengan 

memperhatikan harga pasar 

dan NJOP 

d. Pelepasan tanah desa 

ditetapkan dengan 

keputusan kepala desa 

setelah disetujui BPD dan 

mendapat ijin tertulis dari 

Bupati/Walikota dan 

Gubernur 

 

a. Pemanfaatan Tanah Kas 

Desa Secara Sewa 

Dilakukan Atas Dasar 

Menguntungkan Desa. 

b. Penetapan Tarif Sewa 

Ditetapkan Dengan 

Keputusan Kepala Desa Dan 

Disetujui BPD.  

c. Sistem Penyewaan 

Dilakukan Dengan Surat 

Perjanjian Sewa-Menyewa 

 

a. Meningkatkan Pendapatan 

Desa 

b. Penetapan Mitra Kerjasama 

Pemanfaatan Tanah Desa 

Berdasarkan Musyawarah 

Dan Ketetapan Kepala Desa 

Dan BPD 

a. sesuai  

b. cukup 

sesuai 

c. kurang 

sesuai 

d. tidak 

sesuai 

 


