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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan daratan dan lautan yang 

sangat luas. Indonesia dianugerahi  tanah yang begitu subur oleh Allah SWT 

dengan letak geografis yang sangat strategis. Dengan anugerah dari Allah SWT 

yang sangat melimpah dan strategis, Indonesia sering disebut sebagai negara 

maritim.  

Tanah di Indonesia sangat luas dan tentu pemerintah Indonesia 

memanfaatkan tanah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Di Indonesia, 

penggunaan tanah diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang merupakan 

landasan Hukum Agraria Nasional  yang menetapkan bahwa: “Bumi, Air, dan 

Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.”  

 Dengan pembagian wilayah di Indonesia menjadi 34 Provinsi dan Riau 

adalah salah satu Provinsi yang berada di Pulau Sumatra. Di Provinsi Riau 

terdapat 13 Kabupaten. Salah Satu kabupaten dengan pembangunan yang cukup 

pesat di Provinsi Riau adalah Kabupaten Siak. 

Kabupaten Siak secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai 

yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk ke dalam segitiga 

pertumbuhan (growth triangel) Indonesia – Malaysia – Singapura. Bentang alam 

Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan 

sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari 
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tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta organosol gley humus 

dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan seperti ini cocok untuk lahan 

pertanian, perkebunan, dan perikanan. 

Kabupaten Siak yang beriklim tropis juga terbagi menjadi 13 Kecamatan, 

yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kandis, Kecamatan 

Kerinci Kanan, Kecamatan koto Gasib, Kecamatan Siak, Kecamatan Sabak Auh, 

Kecamatan Tualang, Kecamatan Minas, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan 

Pusako, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Sungai Mandau, dan Kecamatan 

Mempura. 

Desa Gabung Makmur adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau. Dengan letak desa yang sangat 

strategis untuk daerah pemukiman dan pertanian, Gabung Makmur menjadi Desa 

dengan penduduk yang bermacam - macam suku tetapi mayoritas adalah suku 

Jawa. Jumlah penduduk Desa Gabung Makmur dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Gabung Makmur Kecamatan Kerinci 

Kanan Kabupaten Siak 

Nama Dusun 
Jumlah RK 

(RW) 

Jumlah 

RT 

Laki-

Laki 
Perempuan Jumlah Keterangan 

Karya 

Makmur 
2 7 420 385 805 

363 KK Harapan  

Jaya 
2 5 290 309 309 

Total 4 12 710 694 1404 

Sumber : Kantor Desa Gabung Makmur 2016 

Dengan kemajuan Desa Gabung Makmur dan banyaknya pendatang yang 

datang ke Desa Gabung makmur maka pemerintah Desa Gabung Makmur harus 

menyediakan lahan untuk tempat tinggal penduduk pendatang dan pecahan KK 
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penduduk setempat. Tanah yang digunakan untuk pemukiman dan pertanian di 

Desa Gabung Makmur adalah tanah milik pribadi tetapi ada juga tanah milik desa. 

 Tanah milik desa adalah tanah yang berada di wilayah desa yang dikuasai 

oleh desa dan bukan milik lembaga atau perseorangan. Pada Peraturan Desa 

Gabung Makmur Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tanah Milik Desa telah diatur 

kegunaan / fungsi mekanisme pengelolaan tanah milik desa. Dan pada Keputusan 

Kepala Desa Gabung Makmur Nomor 41/PERKDS/GM/2013 tentang persyaratan 

administrasi dan biaya-biaya  penempatan tanah milik desa. Ketentuan itu adalah 

izin/sewa penggunaan tanah milik desa untuk pemukiman, perumahan dan 

perdagangan, perumahan dan jasa, pertanian, dan perkebunan. 

 Dalam proses penyewaan tanah milik desa, masyarakat Desa Gabung 

Makmur dapat mengajukan penyewaan tanah melalui Ketua RT atau langsung ke 

Pemerintah Desa sesuai dengan perataturan dan persyaratan yang berlaku untuk 

mengurus proses penyewaan tanah. 

 Luas tanah milik desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah 

seluas 30 Hektar. Berikut ini adalah tabel pembagian tanah milik desa Gabung 

Makmur : 

Tabel 1.2 Rincian luas tanah milik desa yang dimanfaatkan 

No. Penggunaan Tanah Milik Desa Luas Tanah 

1. Pemukiman 7,5 Hektar 

2. Pertanian 4 Hektar 

3. Tanah Kas Desa (TKD) 7,5 Hektar 

4. Kuburan 2 Hektar 

5. Fasilitas Umum 7 Hektar 

TOTAL 30 Hektar 

Sumber: Kantor Desa Gabung Makmur Tahun 2016 



4 
 

 Tanah yang digunakan untuk pemukiman tersebar dibeberapa lokasi di 

desa gabung makmur. Tanah yang dapat digunakan untuk pemukiman tersebut 

memiliki luas seluas 7,5 Hektar. Masyarakat yang menggunakan tanah untuk 

pemukiman hanya dapat menggunakan tanah  dengan ukuran tanah 15 M x 20 M. 

Persyaratan-persyaratan penggunaan tanah pemukiman dan pertanian adalah 

1. Warga Desa Gabung Makmur 

2. Mempunyai Kartu Kepala Keluarga Desa Gabung Makmur minimal 

berdomisili 5 (lima) tahun 

3. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Gabung Makmur minimal 

berdomisili 5 (lima) tahun 

4. Pecahan Kepala Keluarga 

5. Surat pengantar dari Ketua Rukun Tetangga yang diketahui oleh Ketua 

Rukun Warga dan Kepala Dusun setepat 

6. Tidak boleh diperjual belikan 

7. Persyaratan fotocopy dibuat rangkap 3 (tiga) 

 Begitu juga dengan tanah milik desa yang dapat dimanfaatkan untuk 

pertanian. Untuk tanah yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian terletak di satu 

lokasi yaitu di ujung desa.Masyarakat yang menggunakan tanah desa untuk 

pertanian hanya dapat menggunakan tanah dengan ukuran 
¼
 hektar s/d 2 

hektar.Berikut ini adalah tabel rincian penggunaan tanah milik desa untuk 

pemukiman dan penggunaan tanah untuk pemukiman dan pertanian. 
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Tabel 1.3 Tabel luas penggunaan tanah milik desa untuk Pemukiman dan 

      Pertanian 

 

No Pemanfaatan Tanah 
Luas 

Tanah 

Sudah 

dimanfaatkan 

Belum 

dimanfaatkan 

1. Pemukiman  7,5 Hektar 3,2 Hektar 4,3 Hektar 

2. Pertanian 4 Hektar 3,8 Hektar 0,2 Hektar 

Jumlah 11,5 Hektar 7 Hektar 4,4 Hektar 

Sumber: Desa Gabung Makmur Tahun 2016 

 Fenomena yang terjadi dalam proses penyewaan tanah milik desa / tanah 

restan pada masyarakat desa Gabung Makmur adalah dalam proses penyewaan 

untuk penggunaan tanah milik desadengan menggunakan pola investasi 

perorangan dan melalui sistem bagi hasil bagi penggunaan tanah restan untuk 

pertanian dan perkebunan, tetapi bagi hasil antara penyewa dan pemerintah desa 

belum dilaksanakan. Masyarakat yang menggunakan tanah milik desa untuk 

pertanian dan pemukimanbelum melakukan bagi hasil dengan pemerintah desa. 

Dan masyarakat yang menggunakan tanah milik desa untuk pemukiman banyak 

yang tidak membayar kewajibannya sebagai pengguna tanah milik desa/tanah 

restan seperti yang telah tercantum dalam Perdes dan Keputusan Kepala 

Desa.Masyarakat yang menggunakan tanah milik desa untuk pemukiman dan 

pertanian dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.4 Jumlah pengguna tanah milik desa untuk Pemukiman dan 

 Pertanian 

 

No Tahun Pemukiman Pertanian 

1 2013 84 KK 10 KK 

2 2014 19 KK 0 KK 

3 2015 10 KK 0 KK 

Jumlah 113 KK 10 KK 

Sumber: Kantor Desa Gabung Makmur Tahun 2016 
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 Masyarakat yang menggunakan tanah milik desa untuk pemukiman harus 

membayar kewajibannya setiap tahun dengan jumlah yang telah tercantum pada 

Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2013 tentang penggunaan tanah milik desa yaitu 

sebesar Rp. 60.000/tahun untuk bangunan non permanen dan Rp. 120.000,-/tahun 

untuk bangunan permanen. Dengan pembayaran yang dilakukan setiap pengguna 

tanah milik desa tentu akan menambah pemasukan kas desa. Kas desa dapat 

bertambah ketika setiap pengguna tanah milik desa memenuhi kewajiban-

kewajiban yang telah tercantum di peraturan desa tersebut.Dalam hal ini, 

masyarakat yang menggunakan tanah milik desa untuk pemukiman harus 

membayar sewa penggunaan tanah milik desa tersebut per tahun.Sedangkan 

masyarakat yang menggunakan tanah milik desa untuk pertanian harus melakukan 

bagi hasil antara masyarakat pengguna dengan pemerintah desa gabung 

makmur.Pemerintahdesa gabung makmur dapat menambah pemasukan kas desa 

melalui hal tersebut. 

 Sedangkan masyarakat yang menggunakan tanah milik desa untuk 

pertanian juga harus membayar kewajibannya atau melakukan bagi hasil setiap 

tahun kepada pemerintah desa gabung makmur dengan  jumlah yang telah 

tercantum pada Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2013 tentang penggunaan tanah 

milik desa yaitu sebesar Rp. 60.000/tahun. Pembayaran tersebut dibayarkan 

melalui ketua Rukun Tetangga (RT).Berikut ini adalah tabel pembayaran sewa 

tanah yang seharusnya didapat oleh pemerintah desa untuk dimasukkan ke dalam 

kas desa. 
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Tabel 1.5 Jumlah Pembayaran sewa tanah yang harus dilakukan masyarakat 

pengguna tanah desa pada tahun 2015 

No Jenis Penggunaan 
Jumlah 

pengguna 

Jumlah Biaya 

(Rp per tahun) 

Total 

(Rp per Tahun) 

1 Pemukiman Permanen 31 120.000 3.720.000 

2 Pemukiman Papan 82 60.000 4.920.000 

3 Pertanian 10 60.000 600.000 

Jumlah 123  9.240.000 

Sumber: Kantor Desa Gabung MakmurTahun 2015 

 Pemerintah desa seharusnya mendapatkan uang sebanyak Rp. 9.240.000 

pada tahun 2015 untuk pembayaran sewa tanah apabila masyarakat desa gabung 

makmur yang menggunakan tanah tersebut membayar sesuai dengan ketentuan 

peraturan desa. 

 Pelanggaran - pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan tanah milik 

desa untuk pemukiman bermacam-macam, begitu juga untuk pertanian.Ada 

beberapa masyarakat yang menggunakan tanah milik desa untuk pemukiman 

membangun rumah dengan bangunan permanen, padahal di dalam peraturan desa 

sudah dijelaskan bahwa bangunan yang boleh dibangun adalah bangunan semi-

permanen.Selain itu, masyarakat yang menggunakan tanah untuk pertanian juga 

tidak membayar kewajiban yaitu pembayaran sewa tanah yang dibayar per tahun. 

 Sedangkan pelanggaran yang terjadi pada penggunaan tanah untuk 

pertanian adalah masyarakat tidak melakukan bagi hasil dengan pemerintah desa 

gabung makmur.system bagi hasil yang seharusnya dilakukan oleh pengguna 

tanah ini dibayar per tahun. Tetapi masyarakat yang mengggunakan tanah untuk 

pertanian tidak melakukan bagi hasil dengan pemerintah desa gabung makmur. 

Berikut ini adalah tabel pembayaran sewa tanahpada tahun 2015: 
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Tabel 1.6 Jumlah Pembayar sewa tanah yang dilakukan masyarakat 

pengguna tanah desa pada tahun 2015 

 

No Jenis Penggunaan Jumlah 

pengguna 

Jumlah Biaya 

(Rp per tahun) 

Total  

(Rp per Tahun) 

1 Pemukiman Permanen 0 120.000 0 

2 Pemukiman Papan 0 60.000 0 

3 Pertanian 0 60.000 0 

Jumlah 0  0 

Sumber: Kantor Desa Gabung Makmur Tahun 2015 

 Dalam pelaksanaan penyewaan dan penggunaan tanah milik desa, 

masyarakat pengguna tanah pemukiman dan pertanian tidak ada yang membayar 

sewa dari jumlah 123 KK yang menggunakan tanah desa tersebut. Maka 

pemerintah desa gabung makmur tidak mendapat pemasukansama sekali untuk 

kas desa pada tahun 2015. Hal ini sangat jauh dari yang seharusnya didapat oleh 

pemerintah desa gabung makmur karena seharusnya adalah sebesar Rp. 

9.240.000,-. 

 Masyarakat desa gabung makmur diharapkan memahami sepenuhya 

Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Tanah Milik 

Desa.Dalam setiap peraturan tentu ada sanksi ketika peraturan tersebut tidak 

dipatuhi atau tidak dijalankan, Begitu juga dengan peraturan desa ini.Dalam 

peraturan desa ini terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi masyarakat 

desa gabung makmur ketika tidak menjalankan peraturan ini. 

 Dalam Pasal 1B tentang ketentuan-ketentuan dijelaskan apabila dalam 

jangka waktu tiga bulan setelah mendaftar dan tidak mendirikan bangunan 

bangnan maka izin tersebut akan dicabut oleh pemerintah desa dan gugurlah hak 

pendaftaran. Sedangkan pada Pasal 1B ayat 3 dijelaskan bahwa “warga hanya 

diizinkan mendirikan bangunan non permanen.” Masyarakat yang membangun 
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bangunan permanen akan dijatuhi denda pembayaran sebesar Rp. 120.000,- per 

tahun. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 tentang Biaya-biaya ayat 3 yaitu: “Biaya 

penggunaan / izin rumah yang sudah permanen sebesar Rp. 120.000 per tahun. 

 Masyarakat yang menggunakan tanah desa diharuskan membayar segala 

bentuk biaya – biaya sewa tanah paling lambat tanggal 30 setelah 1 tahun 

berjalan. Masyarakat yang tidak membayar selama 3 bulan sebelum jatuh tempo 

pembayaran Pemerintah desa akan membuat surat tagihan. Selain dengan 

menggunakan surat tagihan, sangsi yang dikenakan ketika masyarakat tidak 

membayar kewajiban mereka adalah sangsi sosial yang disepakati bersama oleh 

masyarakat desa dan pemerintah desa. Masyarakat yang tidak membayar 

kewajibannya tidak mendapat bantuan seperti masyarakat lainnya ketika ada 

bantuan dari pemerintah daerah. 

 Pemerintah desa gabung yang seharusnya membuat surat tagihan ketika 

ada masyarakat yang tidak membayar tetapi yang terjadi adalah pemerintah desa 

tidak membuat surat tagihan kepada masyarakat yang tidak membayar. Selain itu, 

masyarakat yang tidak membayar juga masih dapat menikmati bantuan dari 

daerah tidak seperti kesepakatan antara pemerintah desa dengan masyarakat. 

Pemerintah belum bertindak untuk menerapkan apa yang terdapat pada Peraturan 

Desa dan kesepakatan tersebut. 

 Masyarakat yang menggunakan tanah milik desa harus memenuhi syarat 

dan ketentuan – ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah desaGabung 

Makmur.Selain itu, pemerintah desa gabung makmur juga harus terus 

mensosialisasikan peraturan desa ini. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya 

penulis merumuskan masalah :  

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2013 Tentang 

Penggunaan Tanah Milik Desa di Desa Gabung Makmur Kecamatan 

Kerinci Kanan Kabupaten Siak? 

2. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran Perdes Nomor 03 Tahun 2013 

Tentang Penggunaan Tanah Milik Desadi Desa Gabung Makmur 

Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan rumusan 

masalah tersebut di atas, maka tujuan yang  ingin di capai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi peraturan desa Nomor 03 

Tahun 2013 tentang tanah milik desa di Desa Gabung Makmur 

2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran Perdes Nomor 

03 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Tanah Milik Desa di Desa Gabung 

Makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 
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1. Kegunaan Teoritis 

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan konsep implementasi 

peraturan desa serta dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya 

yang berkaitan dengan Peraturan Desa. 

2. Kegunaan Praktis 

 Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pemerintah desa 

Gabung Makmur dalam upaya penerapan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2013 

Tentang Penggunaan Tanah Milik Desa/Tanah Restan di  Desa Gabung Makmur 

Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana 

terdiri atas enam bab dan sub bab lain, meliputi : 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah latar belakang 

masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik  

pengumpulan data, analisa data sistematika penulisan. 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

Dalam BAB II  telaah pustaka ini berisikan tentang landasan teori 

yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan 

permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam BAB III metode penelitian ini berisikan tentang jenis 

penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, 

Jennis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisa. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam BAB ini peneliti menyajikan tentang tempat penelitian, 

peneliti mencoba menggambarkan secara umum tentang tempat 

penelitian di mana peneliti melakukan penelitian 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam BAB V hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang 

hasil penelitian Implementasi Perdes Nomor 03 Tahun 2013 

Tentang Penggunaan Tanah Milik Desa/Tanah Restan di Desa 

Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang 

dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui 

maksud dan tujuan dari penelitian ini. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam BAB ini berisikan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan 

dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


