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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Otonomi Desa 

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi 

asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. 

Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki 

oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai susunan 

asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hokum baik 

hokum public maupun hokum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dapat 

dituntut dan menuntut di muka pengadilan. 

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki 

oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang 

dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan 

berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah Desa atau nama lainnya. 

Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan 

masyarakat. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (2007: 12) 

menjelaskan sebagai berikut : 

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi 

oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada 

“kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang. 

2. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihakn, dikembalikan seperti 

sediakala atau dikembalikan sehingga mampu mengantisipasi masa depan. 
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Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur 

dan mengurus sendiri utusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai social budaya yang ada pada masyarakat 

untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.Urusan 

pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang 

pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. 

Menurut Himawan S. Pambudi (2003: 5) Otonomi Desa merupakan 

sebuah harapan untuk desa masa depan. Gagasan ini merupakan suatu bentuk 

koreksi dan sekaligus rancangan untuk masa depan. Sebagai sebuah koreksi, 

Otonomi Desa dimaksudkan untuk memberikan makna baru pada desa dan 

dengan sendirinya memuat dua dimensi penting, yakni pengakuan dan pemulihan 

atas apa yang diusahakan kekuasaan orde baru. Selain itu, gagasan ini memuat 

pola mengenai konstruksi desa masa depan, yaitu sebuah bentuk ideal yang 

hendak dicapai. 

Kebijakan pengembangan otonomi desa merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari kebijakan umum pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan 

Nasional yang telah diungkapkan dalam dokumen perencanaan baik jangka 

panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. 

Otonomi Desa diakui secara riil atau nyata sehingga menjadi daerah yang 

bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri.Desa bukan merupakan 

unsure pelaksanaan administrative Kabupaten atau Kecamatan.Desa merupakan 

lingkup wilayah terkecil yang diotonomika istimewa yang dapat menghidupkan 

kembali identitas daerahnya. 
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Kunci utam dari Otonomi Desa menurut Rusdi Lubis (2002:5) adalah: 

a. Adanya partisipasi 

b. Proaktif dan prakarsa masyarakat 

c. Kemandirian 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, sangat jelas bahwa desa memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala 

aspek kehidupan desa, baik dalam bidang pelayanan, pengaturan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

2.2 Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Pemberdayaan 

Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

Menurut Moh. Ali Aziz, dkk (2005:136) Pemberdayaan masyarakat 

merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang 

memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan 

kemandiriannya di dalam   mengembangkan kehidupan mereka. Pemberdayaan 

masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di 

mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal 

untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapaitujuan 

bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan proses. 
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Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses 

pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam 

berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan 

bias melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga 

masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar. 

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk 

menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat 

mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses 

pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah 

orang/kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/kelompok 

yang diberdayakan. 

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat 

adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan dan sejahtera.Hal ini berarti 

bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat, 

melalui kelayakan tempat tinggal. 

Menurut Hikmat (2001:16) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu 

rangkaian tindakan yang sitematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi 

formal dan non formal.Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan untuk 

menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya.Oleh 

karena itu diperlkan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari 

masyarakat secara langsung maupun dari pemerintahyang dianggarkan dalam 

APBD dan APBN.Strategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat 

diimplementaskan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber 
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kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan.Dalam kaitannya, 

pemberdayaan masyarakat harus didasari asumsi bahwa masyarakat adalah 

pemilik kewenangan sekaligus actor yang menentukan kebutuhan dan strategi 

untuk mencapai kebutuhan tersebut. 

Pemberdayaan masyarakat dijadikan suatu upaya meningkatkan 

kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat 

mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan 

mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, social, agama dan 

budaya. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau 

kekuatan pada masyarakat dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan 

masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga 

masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan 

diri. 

2.3 Pemerintahan Desa 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 

ayat (1): “Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
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Pada pasal 1 ayat (2): “Pemerintahan desa adalah  penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam Hanif Nurcholis (2011: 75) 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: 

a) Sekretaris Desa, yaitu unsure staf atau pelayan yang diketuai oleh 

sekretaris desa 

b) Unsure pelaksana teknis, yaitu unsure pembantu kepala desa yang 

melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengaira, 

keagamaan, dan lain-lain. 

c) Unsure kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah 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 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa 

c. Menetapkan peraturan desa yang persetujuan bersama BPD 
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d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

e. Membina kehidupan masyarakat desa 

f. Membina perekonomian desa 

g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

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

kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dan 

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Dalam HAW. Widjaja (2002:22-23) Kedudukan, dan Fungsi Kepala Desa 

adalah: 

a. Kedudukan Kepala Desa 

1. Alat Pemerintahan 

2. Alat Pemerintahan Daerah 

3. Alat Pemerintahan Desa 

b. Fungsi Kepala Desa 

1. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri 

2. Menggerakkan partisipasi masyarakat 

3. Melaksanakan tugas dari Pemerintah diatasnya 

4. Keamanan dan ketertiban masyarakat 

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pemerintah diatsanya. 
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Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan 

keadilan, memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dengan meletakkan 

otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/kota.Kebijaksanaan terbatas 

pada daerah provinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan Otonomi Asli (AW. 

Widjaja: 2003) 

Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintahan desa telah mengalami 

pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan.Pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara 

langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran 

termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

2.4 Peraturan Desa 

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 ayat (7): 

“Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 

Desa.”Jenis peraturan desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan bersama kepala 

desa, dan peraturan kepala desa.Peraturan tersebut dilarang bertentangan dengan 

kepentingan umum dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 

Dalam HAW Widjaja (2005:94) yang dimaksud dengan Peraturan Desa 

adalah semua peraturan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 

dimusyawarahkan dan telah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa. Agar 

peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawatan dan pemufakatan 

antara pemerintahan desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan 
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pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan 

bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta 

hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi desa. 

2.5 Impementasi Kebijakan 

Menurut Higgis (dalam Ruzinatul M 2007:15) implementasi merupakan 

rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia 

merupakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dan strategi. Kegiatan ini 

menyentuh semua sasaran manajemen puncak sampai pada karyawan bawah. 

Menurut Jeffey LP dan Aaron B. Wildavsky (dalam Tachjaan 2006:13) 

implementasi didefinisikan sebagai penerapan, mungkin dapat dipandang sebagai 

sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu 

meraihnya. 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 

dilakukan apabila perencanaan sudah dianggap tetap. Secara sederhana 

implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, 

implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 

untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002 : 70), menurut Guntur Setiawan 

(2004 : 39) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang 

saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan, birokrasi yang efektif. 
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Dari berbagai pengertian diatas memperlihatkan bahwa implementasi 

bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. 

Ungkapan mekanisme suatu sistem mengungkapkan bahwa implementasi bukan 

hanya sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara 

sungguh-sungguh dengan didasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan 

kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi 

oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Dalam kenyataannya, implementasi 

kurikulum menurut Fullen merupakan suatu proses untuk melaksanakan ide, 

program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain menerima dan 

melakukan perubahan. 

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program), maka sangat 

bergantung pada implementasi program atau kebijakan itu sendiri. Dimana 

implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan 

itu benar-benar memuaskan. Dalam kaitannya Nugroho (2005:158) Implementasi 

kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan 

publik, maka adanya dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam 

bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan. 

Kamus Webster dalam (Abdul, 2014 : 135) merumuskan bahwa istilah 

Implement(mengimplementasikan) itu berarti to provide the means jar carrying 

out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give pracyical effect to 

(menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti 

maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses 



 23 

melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, 

peraturan pemerintah, keputusan peradilan. 

Menurut Perssman dan Wildsky dalam (Abdul, 2014 : 135) mengatakan 

bahwa mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata 

kebijakan. Proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapat perhatian yang 

seksama. Oleh sebab itu, keliru jika kita menganggap proses tersebut dengan 

sendirinya akan langsung mulus. 

Berdasarkan pandangan yang dinyatakan oleh kedua ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya, 

menyangkut prilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, 

melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi dan sosial yang 

langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku semua yang terlibat. 

Akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak 

diharapkan.  

Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam rangka 

organizing, leading, controling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat maka tugas 

selanjutnya adalah untuk mengorganisasikan, kemudian pelaksanaan dan 

melakukan pengendalian dalam pelaksanaan tersebut. Nugroho (2005 : 24) 

menyatakan implementasi kebijakan dapat disusun sebagai berikut : 

a. Tahap implementasi strategi 
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 Menyesuaikan struktur dengan strategi yaitu dengan kesesuaian antara 

pengambil keputusan dengan rencana kebijakan. 

 Melembagakan strategi yaitu adanya suatu organisasi atau lembaga 

yang menjalankan setiap kebijakan. 

 Mengoprasikan strategi yaitu menjelaskan setiap kebijakan untuk 

dijalankan. 

 Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi yaitu adanya 

prosedur yang jelas guna memudahkan pelaksanaan kebijakan. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

 Organisasi dan struktur organisasi yaitu adanya suatu bentuk organisasi 

guna menjalankan kebijakan yang ada. 

 Pembagian kerja yaitu jelasnya pembagian kerja dari bentuk organisasi 

dalam pelaksanaan kebijakan. 

 Interaksi atau koordinasi yaitu adanya hubungan kerjasama dengan 

pihak lain dalam menjalankan suatu kebijakan. 

 Perekrutan atau penempatan sumber daya manusia yaitu menarik 

sumber daya manusia dan menempatkannya pada tempat yang tepat. 

 Budaya organisasi yaitu adanya kemampuan untuk bekerja dengan 

maksimal sesuai dengan skill. 

c. Penggerakan dan kepemimpinan 

 Efektifitas kepemimpinan yaitu kemampuan pemimpin dalam 

menjalankan suatu organisasi. 
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 Motivasi yaitu adanya dorongan dari pemimpin pada bawahan untuk 

bekerja dengan baik. 

 Etika yaitu aturan yang dimiliki oleh pegawai dalam bekerja. 

 Mutu yaitu hasil kerja yang dimiliki oleh organisasi. 

 Kerjasama tim yaitu adanya kerjasama pegawai dalam organisasi untuk 

melakukan suatu kerjaan. 

d. Pengendalian  

Pengendalian yaitu melakukan penggambaran mengenai setiap 

kegiatan didalam organisasi. 

Pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, 

dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk 

implementasi kebijakan akan berhasil? dan apakah rintangan primer untuk 

implementasi kebijakan sukses? untuk itu perlu dipertimbangkan empat faktor 

kritis dalam implementasi kebijakan publik yaitu : 

a. Komunikasi 

Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah dan 

arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang 

diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan 

tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe 

komunikasi yang diajukan oleh Edwar III termasuk pada tipe komunikasi 

vertikal. Menurut Karz dan Khan komunikasi vertikal mencakup lima hal : 

1. Petunjuk tugas yang spesifik (perintah kerja). 
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2. Informasi dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman mengenai 

tugas dan hubungannya dengan tugas-tugas orientasi lainnya 

(rasionalitas pekerjaan). 

3. Informasi tentang praktek-praktek dan prosedur keorganisasiannya. 

4. Perintah-perintah. 

5. Arahan-arahan dan pelaksanaan yang dikirimkan kepada pelaksanaan 

program. 

b. Sumber daya 

Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam 

implementasi kebijakan atau program, karena bagaimana pun baiknya 

kebijakan atau program itu dirumuskan bahwa telah memenuhi kejelasan 

perintah dan arahan, dalam penyampaian dan konsisten dalam 

menyampaikan perintah dan arahan atau informasi. Tanpa ada dukungan 

sumberdaya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan 

dalam mengimplementasikannya. Sumberdaya yang dimaksud adalah 

mencakup jumlah pegawai yang memadai dengan keahlian yang memadai, 

informasi, dan memiliki mengimplementasikan kebijakan dengan efektif 

dan efesien. 
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c. Sikap (Disposisi) 

Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

d. Struktur Birokrasi 

Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil 

atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staff, 

dukungan legislatif dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan 

komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuatan kebijakan. 

2.6 Tanah Desa 

Menurut Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2013 tentang penggunaan tanah 

milik desa / tanah restan Desa Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan 

Kabupaten Siak, Tanah Milik Desa Adalah tanah yang berada di wilayah desa 

yang dikuasai oleh desa dan bukan milik suatu lembaga serta perorangan. 

Pada pasal 2 ayat (2) menjelaskan tentang apa-apa saja yang termasuk 

dalam tanah milik desa. Tanah milik desa terdiri dari: 

a. Tanah Fasilitas Umum (FU) 

b. Tanah Kas Desa (TKD) 

c. Tanah Restan (R) 

d. Tanah Gembala 

e. Lain-lain tanah dalam peristilahan 
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2.7 Peraturan Tentang Penggunaan Tanah Milik Desa 

Peraturan yang mengatur penggunaan tanah milik desa adalah Peraturan 

Desa Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Tanah Milik Desa / Tanah 

Restan. Dalam peraturan ini, dijelaskan tentang  ketentuan -ketentuan umum dan 

kegunaan/mekanisme sistem pengelolaan tanah milik desa sehingga menjadi 

acuan utama dalam penggunaan tanah milik desa diDesa Gabung Makmur 

Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. 

Keputusan Kepala Desa Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan 

Kabupaten Siak Nomor: 41/PERKDS/GM/2013 tentang persyaratan administrasi 

dan biaya-biaya  penempatan tanah milik desa. Dalam Keputusan Kepala Desa ini 

menjelaskan lebih rinci tentang penggunaan tanah milik desa serta persyaratan – 

persyaratan administrasi dan biaya – biaya untuk penggunaan tanah milik desa. 

2.8 Definisi Konsep 

Definisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan 

persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana diatur dengan batasan-

batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasan yaitu antara lain: 

2.8.1 Otonomi Desa 

Yang dimaksud dengan Otonomi Desa adalah kebebasan desa untuk 

mengurus wilayahnya sendiridan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa 

gabung makmur dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2013 Tentang 

Penggunaan Tanah Mili Desa / Tanah Restan. 
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2.8.2 Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa adalah 

pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa gabung makmur untuk 

masyarakat desa dan denganmemanfaatkan tanah milik desa yang diatur dalam 

Peraturan desa Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penggunaan Tanah Milik 

Desa/Tanah Restan 

2.8.3 Peraturan Desa 

Yang dimaksud dengan peraturan desa adalah peraturan Desa Gabung 

Makmur nomor 03 Tahun 2013 yang mengatur tentang penggunaan tanah milik 

desa. 

2.8.4 Implementasi Kebijakan 

Yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan 

peraturan desa nomor 03 tahun 2013 tentang penggunaan tanah milik desa di desa 

gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupaten siak. 

2.8.5 Tanah 

Tanah yang dimaksud di sini adalah  tanah milik desa yang dapat 

digunakan oleh masyarakat desa untuk dimanfaatkan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

2.8.6 Penggunaan Tanah Milik Desa 

Penggunaan tanah milik desa yang dimaksud adalah proses penyewaan 

untuk menggunakan tanah milik desa / tanah restan dengan menggunakan pola 

investasi perorangan dan melalui sistem bagi hasil bagi penggunaan tanah restan 

untuk pertanian dan perkebunan antara masyarakat desa dengan pemerintah desa. 
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2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan 

operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur 

dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk 

memudahkan memahami serta menyamakan pikiran terhadap konsep-konsep yang 

digunakan 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Implementasi  

Perdes Nomor 

03 Tahun 

2013 tentang 

Penggunaan 

Tanah Milik 

Desa 

1. Sosialisasi 

Perdes 

Nomor 03 

Tahun 2013 

1. Masyarakat mengikuti sosialisasi Perdes 

Nomor 03 Tahun 2013 tentang 

penggunaan tanah milik desa 

2. masyarakat paham tentang bagaimana 

menggunaan tanah milik desa 

3. masyarakat desa mengetahui  hak dan 

kewajiban  sebagai masyarakat desa untuk 

menggunakan tanah milik desa 

4. mengetahui sanksi yang didapat ketika 

melanggar perdes. 

2. Penggunaan 

Tanah 

Pemukiman 

1. Masyarakat menggunakan tanah hanya 

untuk pemukiman 

2. Masyarakat melengkapi persyaratan 

pendaftaran 

3. Masyarakat membayar kewajiban sebesar 

Rp.60.000/tahun 

4. Masyarakat hanya boleh membangun 

bangunan non permanen 

3. Penggunaan 

Tanah 

Pertanian 

1. Masyarakat menggunakan tanah hanya 

untuk pertanian 

2. Menanam tanaman musiman/sayuran 

palawija 

3. Masyarakat melengkapi persyaratan 

pendaftaran  

4. Masyarakat melakukan bagi hasil dengan 

pemerintah desa sebesar Rp. 

60.000,/tahun 

4. Pengawasan 

Penggunaan 

Tanah 

1. Pemerintah desa turun ke lapangan untuk 

melakukan pengawasan penggunaan 

tanah milik desa 
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2. Pemerintah desa memberi teguran kepada 

masyarakat yang melanggar perdes 

3. Masyarakat yang tidak membayar uang 

sewa dan bagi hasil mendapatkan sanksi 

dari pemerintah desa 

Sumber: Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Tanah 

Milik Desa 

 

2.9 Pandangan Islam Tentang Pemanfaatan Tanah 

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannya, tidak hanya 

membahas tentang aqidah saja namun lebih daripada itu. Semua yang ada di dunia 

maupun diakhirat diajarkan semua di dalam Islam. 

Dalam hal kebijakan pemerintah juga tidak akan terlepas dari Islam. Jauh 

sebelum ilmuan barat mengutarakan teorinya, Al-Qur’an dan Hadits telah 

menjelaskannya. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya. 

Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penggunaan tanah milik 

desa/tanah restan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa gabung makmur 

menjelaskan bahwa tanah harus dimanfaatkan dengan baik. Hal ini juga dijelaskan 

dalam Hadits : 

Hadist 1 

 التمسواالدزق: قال م ص هللا رسول ناعنها هلل رض شةئعا َعن

 )يناالطبر رواه) خبايااألرض في

Artinya : “Dari Aisyah, semoga Allah Swt meredhainya, telah berkata Rasulullah 

Saw: carilah rezki oleh kalian yang tersembunyi di dalam tanah (HR. Thabrani)” 
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Hadist 2 

ًَْْةَرٌْ رٌَُْْرَْْأَبًَِْعهْ  ْللاَُْْصلَّىْللاِْْرُسُلُْْقَالَْْقَالََْْعى ًُْْللاُِْْض

ًِْ  ٍ َسلَّمََْْعلَ َسْ ْضُْْأَزَْْلًَُْْوَثْ َْكاَْمهْ ََْ ٍَاْرَْْفَلٍ  َْ ْع  ٍَاْأَ ىَح  ْنْ ْفَإِْْيُْْأََخاْلٍَِم 

ِسكْ ْأَب ى َضًُْْفَل ٍُم   اري()رَايْالبخْأَر 

Artinya: “Dari Abu Hurairah semoga Allah SWT meridhoinya, ia berkata: telah 

bersabda Rasulullah SAW: Barang siapa yang mempunyai tanah maka hendaklah 

dia menanaminya atau dia berikan kepada saudaranya, jika ia enggan 

memberikannya, maka hendaklah dia mengolah tanahnya itu sendiri.” (H.R 

Bukhari) 

Hadist 3 

 Nabi sangat memberikan perhatian besar pada urusan pertanian.Beliau 

memerintahkan untuk mengusahakan tanah-tanah pertanian. Beliau bersabda: 

“Siapa saja yang menghidupkan tanah yang mati, maka baginya adalah pahala, 

apa saja yang dimakan oleh hewan maka baginya adalah sedekah.” 

 Selain itu, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak adalah dari seorang Muslim 

menyemai benih atau menanam tanaman, lalu burung dan manusia serta 

binatang ternak memakan dari hasilnya, kecuali itu menjadi sedekah baginya.” 

(H.R Bukhari) 

Dalam beberapa hadist tersebut dijelaskan bahwa ketika kita ataupun 

pemerintah mempunyai tanah yang tidak dimanfaatkan, maka hendaklah kita 
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mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut dan ketika kita ataupun pemerintah 

tidak memanfaatkan maka hendaklah diberikan kepada saudara-saudara kita yang 

lebih membutuhkan dengan hal-hal yang sesuai dengan syariat islam atau dengan 

perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan. 

2.10 Penelitian Terdahulu 

 Asril Eka Putra (2014) tentang “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak 

Milik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar 

pokok-pokok agraria di desa bukit melintang kecamatan kuok kabupaten kampar”. 

Masalah dalam penelitian tersebut adalah adanya kesenjangan antara persepsi 

masyarakat mengenai kualitas pelayanan pensertifikasian tanah dengan kualitas 

pelayanan yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. Persepsi masyarakat 

yang menyatakan tingkat kualitas pelayanan pensertifikasian tanah buruk  karena 

tidak sesuai dengan harapan masyarakat sehingga menyebabkan perasaan tidak 

puas. Dan hasil dari penelitian pendaftaran tanah di Kabupaten Kampar ini 

menjelaskan bahwa penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor BPN 

Kabupaten Kampar yaitu sebagian besar permohonan Hak Milik yang diajukan ke 

BPN Kabupaten Kampar sering terdapat kekurangan persyaratan.Perbedaannya 

adalah dalam penelitian diatas meneliti tentang pendaftaran tanah di kantor BPN 

Kabupaten Kampar, sedangkan peneliti di sini meneliti tentang penggunaan tanah 

milik desa di Desa Gabung makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. 

Dari segi permasalah dan lokasi antara peneliti dengan penelitian sebelumnya 

berbeda. Sedangkan Persamaannya adalah dalam penelitian ini fokus penelitian 
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sama sama meneliti tentang tanah. Dan peneliti mengambil beberapa teori yang 

sama untuk memudahan peneliti. 

 Wasiah Sufi (2010) tentang “Implementasi Kebijakan PP Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat Miskin (PRONA) di 

Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”. Pokok masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA 

di Kecamatan Bangko dan apa yang menjadikan kendala dalam pelaksanaan 

pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA di Kecamatan Bangko. Dan 

hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penghambat yang menyebabkan PP 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak terimplementasikan 

dengan baik yaitu kurangnya penyuluhan tentang arti pentingnya sertifikasi hak 

milik atas tanah.Perbedaannya adalah dalam penelitian ini meneliti implementasi 

perda tentang pendaftaran tanah bagi masyarakat miskin (PRONA), selain itu, 

lokasi penelitian juga berbeda karena penelitian ini di lakukan di Kecamatan 

Bangko Kabupaten Rokan Hilir.Persamaannya adalah dalam penelitian ini peneliti 

memiliki kesamaan beberapa teori dan sama-sama meneliti tentang tanah milik 

pemerintah. 

 Riza Zuhelmy (2010) tentang “Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah 

Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia”. Masalah dalam penelitian ini adalah 

sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun 

Suluk Bongkal yang melibatkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam 

penyelenggaraan negara dan pihak swasta sebagai pengelola yang mendapatkan 

izin dari kebijakan pemerintah dan masyarakat sebagai bagian itegral dalam 
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sebuah negara.Perbedaannya adalah dalam penelitian ini meneliti tentang 

sengketaa kepemilikan tanah dalam perspektif politik agraria. selain itu, lokasi 

penelitian ini dilakukan di Dusun Suluk Bongkal.Persamaan dalam penelitian ini 

adalah terdapat beberapa teori tentang tanah dan kepemilikan tanah. Selain itu, 

penelitian ini sama-sama meneliti tentang permasalahan tanah. 

2.11 Kerangka Berfikir 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

Sumber: Peraturan Desa Gabung Makmur Nomor 03 Tahun 2013 Tentang 

Penggunaan Tanah Milik Desa 

Memudahkan Masyarakat dalam proses penggunaan tanah milik desa  / tanah 
restan dan menambah pendapat kas desa 

a. Penggunaan Tanah untuk Pemukiman 

b. Penggunaan Tanah untuk Pertanian 

Perdes Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penggunaan Tanah Milik Desa 


