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ABSTRAK 

Rusdianto, Akhmad Zakky. 2015. Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Tanah  

Bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Skripsi, 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Dr. Drs. Sutrisno PHM, M.Hum. 

 

Kata Kunci :  Yuridis, Pengelolaan, Tanah Bengkok 

 

Desa sebagai satu kesatuan masyarakat memiliki kekayaan atau aset desa 

Berlakunya Undang-undang Desa menjadikan sistem atau mekanisme pengelolaan 

tanah bengkok berbeda dengan pengelolaannya selama ini. Hal ini cenderung 

menimbulkan beberapa kesalahpahaman dalam pengelolaannya. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini: 1)Bagaimana penerapan dan pelaksanaan atas 

pengelolaan tanah bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten 

Jombang sesuai Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa? 2)Apa saja 

faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan tanah 

bengkoksebagai tanah aset desa setempat 3)Bagaimana dampak pengelolaan tanah 

bengkok terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sepanyul, 

Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang?  

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan yuridis empiris Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara 

dengan responden maupun informan, observasi/pengamatan secara langsung di 

lapangan, dokumentasi, serta kuisioner. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan teknik triangulasi sumber melalui kegiatan pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok 

sampai sekarang masih dikelola untuk kompensasi gaji Aparatur pemerintah desa 

saja meskipun di dalam ADD sudah dianggarkan gaji untuk mereka. Faktor yang 

mempengaruhinya yakni faktor intern dan ekstern diantaranya keegoisan, 

minimnya partisipasi masyarakat, tingkat SDM dalam pemerintah desa yang 

masih terlihat rendah dan Konsistensi Pemda dalam menerapkan Undang-undang 

Desa belum maksimal. Apabila pengelolaan tanah bengkok masih diterapkan 

seperti ini aja, hanya dikelola hanya untuk kepentingan perangkat desa saja, maka 

hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tidak ada peningkatan, 

padahal negara sudah menganggarkan dana yang cukup besar untuk itu. 

Simpulan dalam penelitian ini bahwa Pemerintah desa masih bersikukuh 

bahwa tanah bengkok akan tetap menjadi hak mereka meskipun ADD telah 

dicairkan. Selain akan muncul banyak kontra dari masyarakat, hal ini juga 

dianggap akan menyalahi Undang-undang apabila sudah ada Undang-undang  

turunan untuk mejalankan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 

tentang pengelolaan tanah bengkok ini. Saran dari penulis yakni selain melakukan 

pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan undang-undang desa, pemerintah 

dapat menarik tanah bengkok sebesar 35% tiap tahunnya untuk kepentingan 

masyarakat, sehingga dalam jangka 3 tahun Tanah tersebut sepenuhnya menjadi 

hak kepentingan masyarakat desa secara umum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Indonesia merupakan negara yang besar dengan wilayah kedaulatan yang 

membentang dari sabang sampai merauke dengan jumlah penduduknya yang 

semakin tahun semakin meningkat. Oleh karena itu dibentuk pemerintahan di 

segala bidang dimasing-masing daerah untuk mengatur dan melayani ratusan juta 

penduduknya. Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hukum 

pemerintah daerah merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji karena 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Indonesia. Hukum 

pemerintah daerah sangat erat kaitannya atau salah satu hal yang dibicarakan di 

dalamnya adalah mengenai Desa. (Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 

2012:1) 

 Di dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat 

sistem pemerintahan yang dikenal dengan sistem otonomi daerah, yang mana 

setiap negara kesatuan (unitary state, eenheidstaat) dapat disusun dan 

diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Negara 

Kesatuan yang disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi 

mengandung arti bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan (single centralized government) atau oleh pusat bersama-sama 

organnya yang dipencarkan di daerah-daerah. Sentralisasi yang disertai 
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pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintahan 

pusat di daerah dikenal sebagai dekonsentralisasi (Centralisatie met 

deconcentralisatie). (I Gde Pantja Astawa, 2013:26) 

 Di dalam otonomi daerah itu sendiri selain terdapat asas dekonsentralisasi, 

terdapat juga asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan. Pentingnya 

desentralisasi dalam kekuasaan birokrasi pemerintah itu, selain untuk 

mengembalikan kekuasaan atau memberdayakan (empowerment) kepada rakyat, 

juga karena didorong oleh adanya keterbatasan yang dialami oleh birokrasi 

pemerintah sendiri. Tidak semua perkara bisa dikerjakan oleh negara atau 

birokrasi pemerintah. Semua urusan yang selama ini selalu berwacana negara itu 

sudah tidak popular lagi. Keterbatasan pemerintah untuk menggali sumber 

pendapatan (revenues), perpajakan, dan perbelanjaan anggaran telah menghimpit 

semua program-program pemerintah. (Miftah Thoha, 2010:15) 

 Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak awal tahun 2001 telah 

menciptakan gelombang pembaruan tata pemerintahan di semua daerah di 

Indonesia. Sistem pemerintahan yang semula sentralis justru telah memperlebar 

kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah. Kesenjangan yang dimaksud antara 

lain adalah kesenjangan hasil pembangunan antara Jawa-Bali dengan luar Jawa-

Bali maupun antara kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia. (Agus 

Dwiyandto. Dkk, 2013:165) 

Dengan adanya otonomi daerah ini, masyarakat diberi keleluasaan untuk 

mengatur sendiri daerah otonomnya sendiri, jadi mengerti sendiri seperti apa yang 
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diperlukan dalam pemerintahannya sesuai kondisi daerah otonom di masing-

masing daerah. 

Misalnya di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.Kabupaten 

Jombang merupakan daerah otonom yang kekusaan tertingginya adalah seorang 

bupati yang di bawahnya terdapat beberapa kecamatan, misalnya Kecamatan 

Jombang. Kecamatan yang berada di pusat kabupaten tersebut terdiri dari 

beberapa kelurahan dan desa. Sedangkan Kecamatan Sepanyul yang berada di 

pinggiran kabupaten ini terdiri dari beberapa desa saja. 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalahkesatuan masyarakat hukum 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 sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Desa) 

Di dalam segi ekonomi pun masyarakat desa sebagian besar adalah 

masyarakat agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar 

seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan 

agraris adalah bersifat sambilan. 

Pemerintahan desa dianggap belum bisa sejajar dengan pemerintahan 

kelurahan yang lebih maju dan lebih cenderung berada di tengah kota yang 

penduduknya  yang lebih banyak. Aparatur desa  yang terdiri dari perangkat desa 

bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
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Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana 

teknis. Perangkat desa tersebut diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan 

dengan camat atas nama bupati/walikota.Pada pasal 66 Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa penghasilan kepala desa dan 

perangkat desa memperoleh penghasilan tetap tiap bulan, yang sebelumnya tanah 

aset desa atau disebut tanah bengkok / tanah adat yang digunakan sebagai 

kompensasi gaji atas jabatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh kepala desa dan 

perangkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 

4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. 

Namun seiring dengan berjalannya waktu, muncullah  undang-undang 

desa yang baru disahkan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa. Di dalam undang-undang tersebut banyak diatur seluk-beluk aturan tentang 

pemerintahan desa, salah satunya adalah pengelolaan aset desa atau tanah 

bengkok yang selama ini sebagian besar dikelola untuk gaji perangkat desa yang 

bukan pegawai negeri dan sebagian lainnya dianggarkan untuk pendapatan daerah 

atau desa tersebut. 

Pada Bab VIII dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

yaitu membahas tentang keuangan desa dan aset desa. Pengaturan tanah bengkok 

itu sendiri diatur di bagian kedua yakni tentang aset desa pada Bab VII tersebut 

yakni dalam pasal 76 dan pasal 77 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar 

hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil 

pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa,pemandian umum, dan aset 
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lainnya milik desa. (Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa) 

Sebagaimana yang diuraikan di atas mengenai aset desa, maka aset desa 

ini tentunya disertifikatkan atas nama desa, bukan atas nama pibadi atau 

perorangan. Sedangkan aset desa ini bisa didapatkan dari beberapa hal, aset desa 

ini bisa didapatkan dan ditanggungbebankan atas anggaran pendapatan dan 

belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran 

pendapatan dan belanja desa. Selain itu dapat diperoleh dari sumbangan, hibah 

maupun dari hal-hal lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. 

Dalam pengelolaan aset desa yang berupa tanah desa atau tanah bengkok 

ini tidak dilakukan dengan semena-mena atas kewenangan pribadi dari seorang 

kepala desa semata namun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

sah. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan 

umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, 

akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa 

dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa 

serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas 

oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara 

pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 

72 ayat 1 sampai ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) 

Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai 

dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 

pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, 
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penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa. (Pasal 

108 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) 

Pengelolaan aset desa yang berupa tanah bengkok ini, kepala desa 

memegang kekuasaan penuh atas pengelolaan tersebut, namun kepala desa juga 

dapat menguasakan sebagian kekuasaannya tersebut kepada perangkat desa 

lainnya. Pengelolaan ini tidak boleh dilakukan dengan cara semena-mena guna 

kepentingan pribadi semata karena pengelolaan ini guna menyejahterakan 

masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa sesuai hal yang dijelaskan 

dalam peraturan pemerintah. Hal ini dilaksanakan harus sesuai dengan pedoman 

pengelolaannya pada peraturan desa dan peraturan menteri terkait. 

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

tentunya pengelolaan Tanah Bengkok pun akan mempunyai sistem atau 

mekanisme yang berbeda dengan pengelolaannya selama ini. Hal ini cenderung 

menimbulkan beberapa kesalahpahaman antara lain kesalahan mekanisme 

pengelolaan aset desa tidak sesuai rencana dan tidak sesuai pedoman 

pengelolaannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun 

elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah terdorong 

untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, kepentingan politik posisi 

kepala desa juga menjadi pundi-pundi partai politik di desa. Sehingga Political 

power dari elit desa urusan pemerintahan, penganggaran, dan keuangan hanyalah 

milik elit desa. (Artikel,Sukasmanto:2014) 
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(Sumber: Diunduh dari http://www.slideshare.net/indo_acf/sukasmanto-ire-

potensi-penyalahgunaan-dana-desa diakses pada tanggal 2 Maret 2015) 

Sehingga tak jarang pengelola tersebut akhirnya berurusan dengan 

penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di 

pengadilan setempat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan 

keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.  

Di dalam realita tersebut yang telah terjadi tentu saja disebabkan oleh 

beberapa hal yang mendorong dilakukannya kesalahan pengelolaan aset desa. 

Beberapa penyebab terjadinya hal-hal tersebut yaitu kurangnya pemahaman 

tentang mekanisme koordinasi, kurangnya sosialisasi atas perubahan undang-

undang atas undang-undang yang lama menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa, kualitas SDM masih rendah dan belum merata pada 

masyarakat desa, bahkan kesalahan pengelolaan aset desa ini juga dapat didorong 

dengan unsur kepentingan politik semata sehingga diperlukan pengawasan yang 

lebih baik lagi. 

Dengan adanya beberapa fenomena masalah tersebut di atas, maka penulis 

ingin bermaksud untuk meneliti atau menganalisis tentang hal-hal tersebut. 

Penulis mencoba menganalisis tentang pengelolaan tanah bengkok yang mana 

pengelolaan ini masih menganut Undang-undang lama sebagaimana apa yang 

terjadi di sebagian banyak desa di Indonesia, namun penulis juga akan 

menganalisis tentang rencana pengelolaan bengkok setelah berlakunya Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menurut persepsi masyarakat maupun 

tanggapan-tanggapan dari pihak pemerintah desa maupun pemerintah daerah. 

http://www.slideshare.net/indo_acf/sukasmanto-ire-potensi-penyalahgunaan-dana-desa
http://www.slideshare.net/indo_acf/sukasmanto-ire-potensi-penyalahgunaan-dana-desa
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Dengan ini maka penulis akan membuat suatu penelitian dalam bentuk skripsi 

yaknidengan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN TANAH  

BENGKOK DI DESA SEPANYUL, KECAMATAN GUDO, KABUPATEN 

JOMBANG 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Adapun beberapa identifikasi masalah yang ditemukan dari uraian latar 

belakang masalah diatas yakni sebagai berikut: 

1) Masih terjadi kesalahan  atas pelaksanaan dan penerapan pengelolaan 

tanah bengkok yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. 

2) Masih sering adanya penyelewengan fungsi tanah bengkok digunakan 

tidak untuk sebagai mana mestinya. 

3) Minimnya pengetahuan atas pedoman pengelolaan tanah bengkok yang 

sesuai peraturan perundang-undangan pada SDM di pemerintah desa. 

4) Masih tingginya kekuatan politik pada kepala desa sehingga seolah-olah 

masyarakat dianggap kurang partisipatif dalam mendukung 

penyelenggraan pemerintahan desa . 

5) Kurangnya konsistennya pemerintah pusat dalam menjalankan Undang-

undang desa yang dianggap masih setengah-setengah. 

6) Masih terlihat keegoisan pemerintah desa dalam memepertahankan tanah 

bengkok untuk tetap menjadi hak mereka. 
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7) Minimnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah maupun 

pusat dalam memfasilitasi pemerintah desa dalam melaksanakan 

pemerintah desa yang baik. 

8) Dampak pengelolaan tanah bengkok yang belum berimbas pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

9) Belum adanya peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, atas pengelolaan tanah bengkok. 

1.3. Pembatasan Masalah 

1.3.1. Fokus 

Berdasarkan pemaparan berbagai masalah di atas, pembatasan 

masalah dalam skripsi ini akan difokuskan pada:  

1) Penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok di Desa 

Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang sesuai Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

2) Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan pelaksanaan 

pengelolaan tanah bengkoksebagai tanah aset desa setempat. 

3) Dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten 

Jombang. 

 

 



10 

 
 

1.3.2. Lokus 

Untuk memperlancar berjalannya penelitian ini, maka Lokus atau 

tempat penelitian dalam skripsi ini yaitu pada pemerintahan tingkatdesa di 

wilayah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur yang ditujukan di Desa 

Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. 

1.4. Rumusan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa pokok 

permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut serta yang sesuai dengan judul di atas, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Bagaimana penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok 

di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang sesuai 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 

2) Apa sajafaktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan pelaksanaan 

pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa setempat? 

3) Bagaimana dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, 

Kabupaten Jombang? 

 

1.5.Tujuan 

Dari rumusan masalah tersebut di atas,adapun tujuan dari penulisan skripsi 

ini  adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Tujuan Umum 
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Secara umum, pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi 

syarat-syarat kelulusan agar memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bidang 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 

 

1.5.2. Tujuan Khusus 

1) Untuk Mengetahui penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah 

bengkok  di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang 

Sesuau Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan 

pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa 

setempat. 

3) Untuk mengetahui dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sepanyul, Kecamatan 

Gudo, Kabupaten Jombang. 

 

1.6. Manfaat 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

1) Manfaat teoritis dalam hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat 

menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya serta dapat menjadi 

pertimbangan dalam pengembangan ilmu, khususnya pada bidang 

Hukum tata negara dan Hukum administrasi negara, tentang 

penerapan dan pelaksanaanatas pengelolaan tanah bengkok 

berdasarkan Undang-undang yang baru disahkan oleh pemerintah 
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yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa, khususnya di Pemerintah Kabupaten Jombang. 

2) Manfaat teoritis dalam hasil penulisan skripsi ini juga diharapkan 

dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi pemerintah desa 

khususnya di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten 

Jombang dalam menjalankan pemerintahan desa yang efektif dan 

efisien. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti, manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu  mendapatkan 

pengalaman dan ilmu yang lebih, dalam bidang hukum tata negara 

dan hukum administrasi negara khususnya pada pemerintahan desa 

yaitu tentang sistem pengelolaan tanah bengkok sesuai Undang-

undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.   

2) Bagi masyarakat, manfaat dari penulisan skripsi yakni dapat 

memberikan informasi kepada masyarakatdalam sistem pengelolaan 

tanah bengkok sesuai peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.  Sehingga 

masyarakat juga diharapkan mampu memahami peraturan ini 

dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman anatara masyarakat 

dengan pemerintah desa, khususnya masyarakat Desa Sepanyul, 

Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Penelitian Terdahulu 

Di dalam penelitian terdahulu, diharapkan dapat melihat perbedaan antara 

penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu,  

diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan 

kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.  

 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

 

NO. 

 

PENULIS 

 

JUDUL 

 

UNSUR PEMBEDA 

1)  

 

Tesis, Ary 

Anggraito 

Tobing 

(2009) 

“Eksistensi Tanah 

Bengkok Setelah 

Berubahnya 

Pemerintahan Desa 

Menjadi Kelurahan di 

Kota Salatiga” 

Tesis ini membahas eksistensi 

tanah bengkok, setelah 

berubahnya sistem pemerintahan 

desa menjadi kelurahan maka hak 

milik/pengelolaannya berpindah 

dari yang sebelumnya dikelola 

oleh pemerintahan desa, maka 

sekarang menjadi hak milik dan 

dikelola oleh pemerintah daerah. 
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Jadi, dengan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui penelitian 

terdahulu ini berbeda dengan penelitian ataupun skripsi yang ditulis, sudah jelas 

2)  Skripsi, 

Bagus 

Yudhantoro 

Panji W 

(2010) 

“Tinjauan Yuridis 

Tentang Status Tanah 

Bengkok Di Desa 

Prembun Kecamatan 

Prembun Kabupaten 

Kebumen Jawa 

Tengah” 

Dalam skripsinya tersebut 

meninjau status tanah bengkok 

dari Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria 

(UUPA) dan meninjau akibat 

hukum dari peralihan hak atas 

tanah bengkok tersebut, bahwa 

status tanah bengkok  adalah 

murni hak milik desa. 

3)  Skripsi, 

Akhmad 

Zakky 

Rusdianto 

(2015) 

“Analisis Yuridis 

terhadap Pengelolaan 

Tanah Bengkok di 

Desa Sepanyul, 

Kecamatan Gudo, 

Kabupaten Jombang” 

Skripsi ini, penulis tentang 

pengelolaan tanah bengkok yang 

mana selama ini masih dikelola 

untuk kompensasi gaji perangkat 

desa dan dilihat dari Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 

bahwa perangkat desa juga 

mendapat gaji tetap melalui Dana 

Desa dari pemerintah daerah 

maupun pemerintah pusat. 
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meski sama-sama meneliti tanah bengkok namun berbeda penekanannya, 

penelitian ini lebih fokus kepada penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaannya 

saja yang sedang berjalan hingga saat ini dan dilihat juga tentang rencana 

pengelolaan berdasarkan Undang-undang yang baru disahkan yaitu Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  

2.2.Landasan Teori 

Di dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia 

memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah 

yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan 

berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara 

bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara 

mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. 

(Satjipto Rahardjo, 2006:253) 

Pada Ilmu Hukum, peraturan perundang-undangan pada umumnya berisi 

ketentuan-ketentuan yang berifat mengikat. Oleh karena itu, berbeda dari kaidah-

kaidah hukum yang terbit dari putusan-putusan pengadilan yang hanya 

dimaksudkan untuk mengikat pihak-pihak dalam perkara saja (Zainuddin Ali, 

2009:110) 

Penelitian analisis yuridis terhadap pengelolaan tanah bengkok ini 

membahas ataupun meyelidiki tentang selukbeluk penerapan dan pelaksanaan atas 

pengelolaan tanah bengkok yang tentunya sesuai dengan peranturan perundang-



16 

 
 

undangan yang berlaku dan berkaitan dengannya.Tanah tentunya tidak bisa 

dipisahkan dari hukum adat suatu kelompok masyarakat desa. 

Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen 

yang terkandung dalam hukum, yaitu: 

1) Komponen yang disebut dengan struktur, ia adalah kelembagaan yang 

diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan 

administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerja sistem hukum 

itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan 

penggarapan hukum secara teratur. 

2) Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-

peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan 

oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. 

3) Komponen hukum yang bersifat kultural, ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, 

harapan dan pendapat tentang hukum . Kultur hukum ini dibedakan antara 

internal legal culture yakni kultur hukumnya lawyers dan judged’ dan external 

legal culture yaitu kultur hukum masyarakat pada umumnya. (Muslan 

Abdurrahman, 2009:46) 

 Jadi, seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh 

atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya. Sehingga 

hukum senatiasa memang dibatasi oleh situasi dan lingkungan ia berada. 

 Berikut ini adalah bagan yang memeperlihatkan model bekerjanya hukum 

menurut Robert B.Siedman (Muslan Abdurrahman, 2009:47): 
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Bagan 2.1. Model bekerjanya hukum 

Bekerjanya Kekuatan-kekuatan Personal & Sosial 

 

 

 

Penerapan 

 

 

  Bekerjanya      Bekerjanya 

Kekuatan-kekuatan         Kekuatan-kekuatan 

  Personal & Sosial            Personal & Sosial 

 

Keterangan Bagan: 

  Melalui model tersebut seidman ingim menjelaskan bahwa setiap undang-

undang sekali dikeluarkan akan berubah baik melalui perubahan formal maupun 

melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak.  

 Begitu pula dengan adanya Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang 

desa, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, yang diharapkan 

juga pada masyarakat tersebut agar lebih partisipatif  dalam peyelenggaraan 

urusan desa yang dicita-citakan akan berubah menjadi lebih baik lagi. 

 

Pembuatan Undang-undang 

Penegakan  Hukum Pemegang Peranan 
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2.2.1. Sejarah hukum adat dalam peraturan perundang-undangan pada 

zaman sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. 

2.2.1.1.Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Sebelum Masa Kemerdekaan 

Pada masa-masa Pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia, mereka 

tetap membiarkan masyarakat hukum adat seperti apa adanya, baik sistem 

pemerintahan maupun isisnya. Terdapat duaundang-undang yang mengatur 

mengenai masayarakat hukum adat, antara lain adalah Inlands Gemente 

Ordanantie (IGO) Stb. 1938 Nomor 681, yaitu mengatur mengenai pemerintahan 

desa untuk Jawa dan Madura; Kemudian Inlands Gemente Ordanintie 

Buitengewesten (IGOB) Stb. 1938 Nomor 490 jo. Stb. 1938 Nomor 681, tentang 

pemerintahan desa untuk luar Jawa dan Madura. (Hendra Nurtjahjo dan Fokky 

Fuad, 2010:19) 

 

2.2.1.2.Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam UUD 1945 

Di dalam UUD 1945 Republik Indonesia tidak terdapat satu pasalpun yang 

mengatur tentang masyarakat hukum adat secara khusus.Namun dinyatakan di 

dalamnya bahwa UUD suatu Negara hanyalah sebagian dari hukumnya dasar 

negara itu. Jadi, walaupun UUD 1945 tidak menetapkan dengan tegas, ketentuan 

khusus bagi hukum adat di dalamnya, akan tetapi secara “tersirat”, hukum adat 

dinyatakan di dalamnya, yaitu pada pembukaan dan penjelasan UUD 1945. 

Karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang berkembang di atas 

kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia, maka hukum adat 
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selanjutnya akan merupakan sumber yang paling utama dalam pembinaan tata 

hukum nasional Negara Republik Indonesia. (C. Dewi wulansari, 2004:106) 

Sehingga dalam masa ini atau setelah adanya UUD 1945 pengaturan 

pengelolaan tanah bengkok masih sesuai dengan hukum adat yang berada di 

dalam hukum masyarakat adat sebelumnya di wilayah desa adat tersebut. 

2.2.1.3.Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

Hukum adat tidak bisa lepas dari pengaturan wilayah. wilayah ini termasuk 

tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat atau biasa disebut tanah ulayat. Tanah 

bengkok termasuk bagian dari tanah masyarakat adat yang pengelolaannya 

dibatasi dengan peraturan adat setempat. Oleh karena itu, Pemerintah membuat 

peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang keagrariaan di Indonesia. 

Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 3 UUPA sebagai berikut: 

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 

pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari 

masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya 

masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan 

kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan 

bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan 

peraturan lain yang lebih tinggi.” 

 

Keberadaan masyarakat adat dengan nilai dan norma hukumnya telah 

tertuang pada Undang-undang Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria atau yang lebih populer dikenal dengan nama UUPA. 

Lahirnya UUPA ini disebabkan adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum 
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tanah nasional, yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat dan 

terdapatnya tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Untuk menghilangkan 

dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut, maka diberlakukan UUPA 

tersebut, sehingga tercipta hukum tanah nasional.(Hendra Nurtjahjo dan Fokky 

Fuad, 2010:20) 

 

2.2.1.4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah 

Undang-undang tentang Pemerintah Desa. Seharusnya undang-undang ini 

memiliki hubungan yang erat dengan hukum adat, oleh karena kebanyakan desa di 

Indonesia adalah merupakan persekutuan adat atau sebagai aparat yang menjadi 

pelaksana hukum adat. Karena itu sebenarnya antara desa dengan hukum adat 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain. (C. Dewi wulansari, 2004:129) 

Dengan adanya undang-undang ini, Pemerintah setidaknya ikut mengatur 

dalam menjalankan hukum adat terutama dalam lingkup masayarakat adat tingkat 

desa. 

Namun akibat pengaturan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 

tersebut dapat mengakibatkan terjadinya proses marginalisasi terhadap nilai-nilai 

adat yang selama ini dimiliki oleh komunitas lokal di daerah. Analisis para ahli 

menyebutkan bahwa undang-undang ini dinilai telah mengebiri  hak-hak 

masyarakat adat. Seharusnya, penanaman masyarakat adat dibiarkan seperti apa 

adanya, tidak perlu dilakukan penyeragaman mengikuti apa yang ada di luar jawa 
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tidak dapat disamakan dengan masyarakat jawa. (Hendra Nurtjahjo dan Fokky 

Fuad, 2010:24) 

2.2.1.5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

Politik pemerintahan daerah yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah mencerminkan dasar politik otonomi 

yang menekankan pada aspek desentralisasi.Sejak berlakunya Undang-undang ini 

yang di dalamnya mengandung pula pengaturan otonomi desa, timbul harapan 

kuat untuk memberdayakan daerah terutama eksistensi masyarakat hukum adat. 

Sebagaimana diisyaratkan bahwa otonomi desa akan dikembalikan pada asal-

usulnya, yaitu pemerintah adat. (Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010:25) 

Jadi, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan 

daerah ini, mengatur juga pemerintahan desa di dalamnya. Sebelum disahkannya 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pemerintah 

desa telah diatur sendiri dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

pemerintahan desa. Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang pemerintahan daerah maka pengaturan-prngaturan tentang pemerintahan 

desa tunduk pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan 

daerah ini. 

 

2.2.1.6.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

menggantikan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
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pemerintahan daerah sekaligus menjadi penyempurna undang-undang sebelumnya 

yang dinilai masih terdapat kekacauan dalam pembagian kekuasaan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah menngatur juga aturan tentang desa di dalamnya. Sebagaimana yang 

disebutkan pengertian desa yang berbunyi: 

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 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 

Kesatuan Republik Indonesia.” (pasal 1 ayat 12 Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah) 

Adapun urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yaitu 

mencakup beberapa hal yaitu: 

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, 

b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa, 

c. tugas pembantuan dan pemerintah, pemerintah propinsi dan/atau pemerintah 

kabupaten/kota, 

d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa. (Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010:33) 

2.2.1.7.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini merupakan 

Undang-undang tentang desa setelahUndang-undang Nomor 5 Tahun 1979 

Tentang Pemerintahan Desa yang mencoba keluar dari Undang-undang Nomor 32 
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Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Di dalam undang-undang tentang 

pemerintah daerah, terdapat pengaturan tentang desa. Namun Undang-undang 

Nomor 6 tahun 2014 ini mengatur secara lebih rinci dan detail tentang desa itu 

sendiri.Undang undang ini memberikan batasan-batasan terhadap penyelenggara 

pemerintahan desa agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, 

sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang ini bahwa: 

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.” (pasal 2 Undang-undang 

nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) 

 

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut 

tidak terlepas dari perjuangan panjang yang melelahkan oleh kepala desa dan 

perangkat desa melalui demonstrasi yang memenuhi ruang-ruang publik serta 

diwarnai dengan ancaman boikot terhadap pelaksanaan program-program strategis 

pemerintahan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(DPR-RI) akhirnya mengabulkan tuntutan para kades dan perangkat desa dengan 

mengesahkan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(selanjutnya disebut UU Desa), menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2005 Tentang Desa yang tidak memuaskan bagi para kepala desa dan 

aparatur desa, demikian juga dengan kelembagaan pemerintahan desa, ternyata 

masih terbatas kapasitasnya untuk melaksanakan pelayanan publik, 

membangkitkan potensi dan memberdayakan masyarakat. (Jurnal Hukum, M. 

Sulpan Aswandi:2014) 
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Di dalam Undang-undang ini membahas keseluruhan tentang desa, salah 

satunya adalah tentang aset desa. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah 

ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan 

ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian 

umum, dan aset lainnya milik desa. (Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa) 

 

2.2.1.8.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini  

menggantikan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah  yang juga menggantikan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sekaligus menjadi 

penyempurna undang-undang sebelumnya yang dinilai masih terdapat beberapa 

permasalahan dan kekurangan dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. 

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 

menngatur juga aturan tentang desa di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan 

pengertian desa dalam pasal 1 ayat 43 Undang-undang tesebut yang berbunyi: 

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 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 daam sistem pemerintahan 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (pasal 1 ayat 43 Undang-

undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) 

 

2.2.2. Tanah Bengkok  

2.2.2.1.Pengertian Tanah Bengkok 

Tanah bengkok/tanah aset desa tentu tidak bisa dilepaskan dari tanah 

masyarakat adat setempat. Tanah ini merupakan hak ulayat yang dimiliki oleh 

masyarakat di tempat tersebut. Menurut Soerjono bagi masyarakat hukum adat, 

maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat 

dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah juga 

memberikan penghidupan baginya. (Soerjono Soekanto, 1983:172) 

Aset desa merupakan aset / kekayaan yang dimiliki oleh desa. Aset desa 

dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan 

perahu,bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik 

desa, mata air milik desa,pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. 

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. 

Tanah Bengkok dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat sebagaimana 

merupakan salah satu dari aset desa. Tanah Bengkok dapat dikatakan sebagai 

tanah adat yang dimiliki oleh desa. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 6 

tahun 2014 tentang desa, tanah ini menjadi hak perangkat desa untuk dikelola 

sebagai kompensasi gaji mereka.   
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Tanah bengkok/tanah aset desa ini merupakan kekayaan milik desa yang 

berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. (Pasal 76 ayat 4 Undang-

undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa) 

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Permendagri 4/2007 disebutkan 

bahwa “Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, 

dan titisara.” Jadi, tanah bengkok merupakan salah satu Tanah Desa. Tanah kas 

desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa (Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 ayat 

1 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007). 

Namun setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

desa maka pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas 

kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, 

efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan 

milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup 

masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan 

milik desa dibahas oleh Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa 

berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam 

peraturan pemerintah. (Pasal  77 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang 

Desa) 

2.2.2.2.Pengelolaan Tanah Bengkok 

Yang dimaksud dengan “Hak Pengelolaan” adalah hak penguasaan atas 

tanah negara, dengan maksud disamping untuk dipergunakan sendiri oleh si 

pemegang, juga oleh pihak pemegang memberikan sesuatu hak kepada pihak 

ketiga. (Ali Achmad Chomzah, 2002:15) 



27 

 
 

Namun   hak pengelolaan yang sejatinya merupakan “hak menguasai dari 

negara yang kewenangan pelaksanaanya dengan dilimpahkan kepada 

pemegangnya” telah mengalami pergeseran makna dari yang semula 

berkedudukan sebagai “fungsi” pengelolaan, kemudian bergeser ke arah “hak” 

yang lebih menonjolkan sifat keperdataannya dan kemudian bergeser kembali ke 

arah sifat publiknya. Dalam praktik terjadi berbagai permasalahan berkenaan 

dengan implementasi hak pengelolaaan, oleh karena itukonsepsi hak pengelolaan 

itu perlu diluruskan kembali. (Maria S.W. Sumardjono, 2009:8) 

Dalam hal Pengelolaan kekayaan milik Desa yang salah satunya adalah 

tanah bengkok yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa, dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa 

berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan asas 

kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, 

efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. 

Salah satu arti dan peranan Hukum Administrasi Negara yaitu, sebagai 

aparatur negara, aparatur pemrintah, atau sebagai konstitusi politik (kenegaraan); 

artinya meliputi organ yang berada di bawah Pemerintah, mulai dari presiden, 

Menteri (termasuk Sekreetaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal), 

Gubernur Bupati, dan sebagainya, singkatnya semua organ yang menjalankan 

administrasi negara. ( CST Kansil, 1989:443) 

Begitu pula dengan pengelolaan keuangan dan aset  desa, pengelolaan 

tersebut tentunya dikelola oleh pemerintah di bawah pemerintah daerah baik itu 
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dibawah bupati maupun walikota, dalam hal ini adalah pemerintah desa, tentunya 

dengan diawasi oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah BPD.  

Dijelaskan pada pasal 71 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

Pada pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,adapun 

sumber pendapatan desa yaitu 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; 

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. 

Jadi, setelah desa menerima dana yang bersumber dari beberapa hal di atas, 

maka Kepala Desa lah yang memiliki pemegang kekuasan untuk mengelola 

keuangan Desa tentunya harus sesuai dengan kebutuhan desa dan harus sesuai 

dengan ketentuan peraturan pemerintah yang terkait dengan hal tersebut. (Pasal  

75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) 
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2.2.2.3.Penghasilan Perangkat Desa 

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tanah 

bengkook menjadi hak pemerintah desa untuk dikelola sebagai kompensasi gaji 

mereka. Namun setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa dan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa, pada pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa penghasilan tetap kepala 

desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari 

ADD.  

Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, 

kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang 

sah. (Pasal 82 ayat 1 PP No. 43 Tahun 2014) 
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2.3.Kerangka Pikir 

Bagan 2.2. Kerangka Pikir 

 -Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

-Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

-Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Teori : 

-Budaya Sistem 

Hukum 

-Sejarah peraturan 

perundang-undangan 

hukum adat 

mengenai tanah adat 

-Pengertian Tanah 

Bengkok dan 

Pelaksanaan 

pengelolaan tanah 

bengkok 

-Pemerintah desa dan 

penghasilan 

perangkat desa 

Teknik Pengumpulan 

Data: 

-Studi Pustaka 

-Observasi 

-Wawancara 

-Studi Dokumentasi 

 

Penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan 

tanah bengkok sebagai tanah aset desa sesuai 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, 

Kabupaten Jombang. 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan 

pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sebagai 

tanah aset desa setempat. 

Dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa 

Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. 

Mengetahui penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok \ di Desa Sepanyul, Kecamatan 

Gudo, Kabupaten Jombang; Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan pelaksanaan 

pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa setempat; 

 

Mengetahui dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa 

Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang; 
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Keterangan Bagan: 

1. Input: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa. 

2. Proses: Dengan adanya dasar hukum tersebut maka akan dijadikan 

sebagai suatu landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini yang 

berjudulAnalisis Yuridis terhadap Pengelolaan Tanah Bengkokdi Desa 

Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Adapun fokus dalam 

penulisan skripsi ini ada 3 rumusan permasalahan yakni bagaimana 

penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah di Desa Sepanyul, 

Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang,  faktor-faktor apa saja yang 

berpengaruh dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok 

sebagai tanah aset desa setempat, dan bagaimana dampak pengelolaan 

tanah bengkok terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa 

Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. 

3. Output: Untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan 

tanah bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. 

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam 

penerapan pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset 

desa setempat. 
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4. Outcome: Setelah mengetahui hal-hal tersebut diatas, diketahuilah 

dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten 

Jombang. 

5. Feedback: Dengan adanya dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sepanyul yang diharapkan 

berdampak positif, maka akan tercapailah salah satu tujuan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penggalan 

kata-kata pembukaannya yang  berbunyi “memajukan kesejahteraan 

umum”. Sehingga dengan dampak itulah diharapkan semua masyarakat 

desa dapat hidup yang lebih sejahtera setelah adanya pengaturan tentang 

pengelolaan aset desa “Tanah Bengkok” yang diatur dalam undang-

undang yang baru disahkan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, meskipun belum efektif karena sampai saat ini 

pengelolaan tanang bengkok masih menggunakan peraturan yang lama 

yakni yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah. Selain itu feedback dalam penelitian ini juga 

diharapkan menjadi upaya mencari jalan keluar apabila terjadi 

permasalahan yang timbul di dalam fokus yang akan diteliti. 

 

2.4.Kerangka Konseptual 

Pada bagian kerangka konseptual ini akan dijelaskan beberapa pengertian-

perngertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga 
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akan meminimalisasi terjadinya kesalahpahaman penafsiran tentang arti kata 

dalam penelitian ini yang berjudul  Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Tanah 

Bengkok. Adapun beberapa pengertian atas kata-kata penting dalam penelitian ini 

antara lain: 

2.4.1. Analisis yuridis  

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya. Kinerja adalah kemampuan kerja, sesuatu yang dicapai, 

prestasi yang diperlihatkan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005) 

Analisis terhadap peraturan perundang undangan dapat juga dilakukan 

dengan membuat analogi-analogi induktif, dengan cara membandingkan dan 

mencari titik-titik kesamaan antara fakta-fakta umum yang ditetapkan di dalam 

peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta khusus yang terdapat didalam 

perkara. (Zainuddin Ali, 2009:111) 

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis yuridis ini menyelidiki suatu 

peristiwa yang berkaitan dengan hukum untuk mengetahui fenomena-fenomena 

maupun keadaan yang sebenarnya pada peristiwa tersebut. Baik menyelidiki 

fakta-fakta umum yang ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan dengan 

fakta-fakta khusus yang terdapat didalam perkara hukum lainnya.  

2.4.2 Pengelolaan  

Pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola” yang artinya adalah 

mempergunakan sesuatu dengan semestinya. Sedangkan yang dimaksud dengan 

“Hak Pengelolaan” adalah Hak penguasaan atas tanah negara, dengan maksud 
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disamping untuk dipergunakan sendiri oleh si pemegang, juga oleh pihak 

pemegang memberikan sesuatu hak kepada pihak ketiga. (Ali Achmad Chomzah, 

2002:15) 

2.4.3. Tanah Bengkok  

Tanah bengkok/tanah aset desa ini merupakan kekayaan milik desa yang 

berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. (Pasal 76 ayat 4 Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). 

Sedangkan menurut pakar, tanah bengkok/tanah aset desa tentu tidak bisa 

dilepaskan dari tanah masyarakat adat setempat. Tanah ini merupakan hak ulayat 

yang dimiliki oleh masyarakat di tempat tersebut. Menurut Soerjono bagi 

masyarakat hukum adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. 

Tanah merupakan tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat 

tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. (Soerjono Soekanto, 

1983:172) 

Berdasarkan beberapa pengertiian istilah-istilah penting dalam penelitian ini 

yang telah terurai di atas, maka dapat diketahuilah isi dari yang akan dibahas 

dalam penelitian ini dengan judul Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Tanah 

Bengkok. Penelitian ini akan membahas seluk-beluk atas pengelolaan tanah 

bengkok tentunya sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

baik itu penerapan, faktor-faktor yang berpengaruh maupun dampak terhadap 

pemerintahan desa itu sendiri.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, 

bentuk dan sudut penerapannya.Sedangkan dalam penelitian ini jenis penelitian 

yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yang dilihat dari segi 

tujuannya yaitu jenis metode penelitian kualitatifyang mana penelitian ini 

dilakukan dengan metode studi penelitian. 

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pertimbangan, 

pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan ganda, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan 

antara peneliti dan responden, dan ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola 

nilai yang dihadapi (Moleong 2005:5). 

Dengan digunakannya metode kualitatif dalam penelitian ini maka 

diharapkan dapat membahas atau menganalisis beberapa masalah yang telah 

dirumuskan dalam penelitian ini. Tentunya dengan analisis berdasarkan 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi sebenarnya di masyarakat, 

sehingga hasil yang didapatkan akan maksimal, dalam hal ini adalah melakukan 

penelitian tentang pengelolaan tanah bengkok sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku saat ini dan mengungkap dan membahas fakta-fakta 
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sebenarnya atas pengelolaan tanah tersebut di lingkungan masyarakat wilayah 

Desa Sepanyul, Kecamatan GudoKabupaten Jombang. 

3.2.Pendekatan 

Metode pendekatan yang dilakukan  dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, pendekatan ini juga dapat 

disebut dengan pendekatan yuridis-sosiologis. 

Pendekatan yuridis-empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan dengan 

melihat kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan 

pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi 

sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk 

mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan 

penelitian atau penulisan hukum. (Zainuddin Ali, 2013:105) 

Dengan menggunakan metode yuridis-sosiologis di dalam penelitian ini, 

yang mana pendekatan yuridis tersebut melihat secara langsung ketentuan 

perundang-undangan yang di dalamnya mengatur pemerintah desa dalam 

pengelolaan tanah bengkok/tanah aset desa yaitu pada Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan sosiologis, melihat dari aspek-aspek 

kenyataan yang ada di masyarakat yaitu tentang penerapan dan pelaksanaan atas 

pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, sesuai 

kondisi di lapangan. 

 



37 

 
 

3.3. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu: 

3.3.1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat 

penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari sumber 

pertama  yaitu seperti hasil wawancara dan observasi yang berupa keterangan-

keterangan dari pihak-pihak yang terkait. 

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 

melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak 

resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. (Zainudin Ali, 2013:106) 

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah: 

a. Informan, dalam penelitian ini yang dijadikan informan yakni beberapa 

praktisi yangkhususnya memiliki wewenang atau hubungan terhadap 

permasalahan atau kasus terkait, dalam hal ini yang mempunyai 

wewenang yang berkaitan dengan pengelolaan tanah bengkok di desa 

Camat gudo atau yang mewakili, serta pihak BPM-PD Kabupaten 

Jombang. Mereka memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian ini yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman dan 

pandangan oleh peneliti dalam membahas penelitian ini. 

b. Responden, beberapa pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini 

adalah Kepala Desa Sepanyul, Ketua BPD Desa Sepanyul, dan tokoh 

masyarakat tani Desa Sepanyul yang tentunya berkaitan dengan 

penelitian ini. Mereka berfungsi untuk memberikan keterangan atau fakta 
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dan pendapat, baik berupa wawancara secara lisan/tulisan, maupun 

berupa angket/kuisioner. 

3.3.2. Data Sekunder 

Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. 

(Zainudin Ali, 2013:106) 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah: 

3.3.2.1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan objek penelitian ini, diantara alain adalah: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. 

3) Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa.  

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Kekayaan Desa. 
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6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  5 Tahun 2015 tentang Penetapan 

prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. 

7) Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang. 

8) Peraturan Bupati Jombang Nomor 2A Tahun 2015 tentang Penghasilan 

tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan 

Perangkat Desa Kabupaten Jombang. 

3.3.2.2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian skripsi ini yaitu buku-buku dan 

tulisan-tulisan ilmiah hukum yangng terkait dengan objek penelitian skripsi, yang 

mana tulisan-tulisan tersebut digunakan oleh peneliti dalam landasan teori sebagai 

pedoman penelitian dan dijadikan sebagai pandangan dalam membahas sesuatu 

masalah yang dibahas dalam penelitian skripsi ini yakni tentang pengelolaan tanah 

bengkok. 

3.3.2.3. Bahan Hukum Tertier 

Sedangkan Bahan Hukum tertier yang digunakan oleh peneliti adalah 

petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum 

sekunder yang berasal dari kamus, surat kabar, dan media internet, tentunya yang 

berkaitan dengan masalah yang adal di dalam penelitian skripsi ini yitu yang 

berkaitan dengan pengelolaan tanah bengkok. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini mengenai Pengelolaan 

tanah bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang serta 

melihat referensi dari buku serta penelitian sebelumnya maupun dari ketentuan-

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dilakukanlah 

pengolahan data. 

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data 

di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. (Bambang Waluyo, 2008:72) 

Untuk mempermudah penelitian ini,terdapat beberapa metode 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sehingga diharapkan kevalidan 

data dan keabsahan datanya, adapunbeberapa teknik pengumpulan data digunakan 

beberapa metode diantaranya adalah: 

3.4.1. Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam 

penelitian hukum normatif, sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), 

studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan 

bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasii) dan 

kuesioner. (Bambang Waluyo, 2008:50) 

Studi ini dijadikan sebagai landasan dalam penulisan skripsi yang berasal 

dari teori-teori para ilmuwan hukum terdahulu. Karena penelitian ini termasuk 

penelitian hukum empiris maka metode ini akan dipergunakan bersama-sama 

dengan metode lainnya. 
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Peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai penunjang dalam 

melakukan observasi yang terjun langsung di dalam masyarakat. Studi pustaka 

tersebut antara lain adalah karya-karya ilmiah terdahulu seperti tesis, skripsi, 

maupun jurnal hukum yang berkaitan tentang pengelolaan tanah bengkok ini. 

Selain itu juga dengan buku-buku yang berisi teori-teori yang dapat menunjang 

penelitian ini, serta peraturan perundang-undangan yang tentunya itu semua 

berkakitan langsung dengan pengelolaan tanah bengkok. 

3.4.2. Pengamatan/Observasi 

Pengamatan/observasi yang dilakukan peneliti harus masuk dalam kategori 

pengamatan ilmiah, bukan pengamatan sehari-hari yang rutin dilakukan oleh 

manusia lain.  

Sebelum para peneliti hukum mempergunakan pengamatan/observasi 

sebagai metode pengumpulan data, pengamatan/observasi sebagai teknik 

pengumpulan data mula-mula telah digunakan oleh para antropolog. 

Pengamatan/observasi yang dilakukan peneliti harus berpokok pada jalur tujuan 

penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan 

yang matang. (Bambang Waluyo, 2008:66) 

Dalam Penelitian ini penelitian melakukan pengamatan/observasi berfokus 

pada pengelolaan tanah bengkok dalam pemerintahan Desa Sepanyul, Kecamatan 

Gudo, Kabupaten Jombang.  

Data yang diperoleh dalam metode observasi ini adalah data yang langsung 

didapatkan oleh penulis dari observasi/pengamatannya secara langsung di 

lapangan, yaitu hasil pengamatan terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa 
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Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang secara langsung baik dari segi 

masyarakat maupun dari segi pemerintahan desa. 

3.4.3. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang 

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara” (Fathoni, 2006 : 

105).  

Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara kepada 

pihak pihak yang langsung berkaitan dengan masalah pengelolaan tanah bengkok 

di daerah yang bersangkutan, dalam hal ini adalah masyarakat dan pemerintah 

Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. 

Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait 

serta para pihak yang berkompeten untuk memperoleh data yang diperlukan oleh 

peneliti.Wawancara ini dilakukan dengan lima komponen masyarakat yakitu: 

1) Perwakilan Masyarakat tani Desa Sepanyul (perwakilan setiap dukuh), 

2) Ketua BPD Desa Sepanyul,  

3) Kepala Desa Sepanyul,  

4) Camat Kecamatan Gudo atau yang mewakili,  

5) BPM-PD Kab. Jombang yang diwakili oleh Kabag. Umum BPM-PD. 

Dengan Informan dan responden yang tidak hanya satu pihak saja dalam 

wawancara ini sehingga dapat diharapkan agar hasil penelitian ini valid dan sesuai 

kenyataan di lapangan. Selain itu dengan hasil tersebut peneliti atau penulis 

skripsi ini dapat membandingkan dalam pembahasannya. 
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Setelah menentukan responden dan informan dalam penelitian, maka 

berikut ini adalah peedoman dan prosedur dalam melakukan wawancara: 

1) Membuat proposal, instrumen penelitian, dan pedoman wawancara, 

2) Membuat surat ijin penelitian lalu diserahkan ke instansi yang dituju, 

3) Pelaksanaan wawancara kepada informan dan responden yang dituju. 

4) meminta surat telah melakukan penelitian dari instansi terkait, 

5) Mendapatkan hasil wawancara yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

3.4.4. Studi Dokumentasi 

Jenis pendekatan ini diperoleh dari data-data responden yang telah ada 

sebagai acuan/pedoman dalam melakukan penelitian. Data-data dokumentasi 

tersebut dapat diminta untuk dijadikan sebagai media pertimbangan dalam suatu 

penelitian.  

Data dokumentasi lainnya dapat berupa gambar-gambar, surat keputusan 

susunan organisasi, maupun surat ijin penelitian dari instansi-instansi terkait, yang 

sebenarnya tidak ada aturan yang tegas terhadap keharusan pemuatan lampiran 

dalam suatu laporan penelitian. Hanya biasanya apabila ada suatu hal yang berupa 

keterangan/informasi yang tidak mungkin dimasukkan dalam isi laporan akan 

dimasukkan pada lamipran. (Bambang Waluyo, 2008:84) 

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan studi dokumentasi 

untuk mengumpulkan beberapa data-data kearsipan pemerintah Desa Sepanyul 

yang berupa gambaran umum Desa Sepanyul dalam segala sisi keadaan Desa 

Sepanyul secara keseluruhan. Selain itu juga terdapat peraturan bupati terkait 
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masalah yang diangkat dalam skripsi ini, serta beberapa bentuk dokumentasi foto-

foto hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

3.4.5. Kuisioner 

Pendekatan ini merupakan rangkaian pertanyaan yang disusun untuk 

menjaring data mengenai sesuatu hal yang diperlukan dalam penelitian. (Bambang 

Waluyo, 2008:38) 

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti memberikan kuisioner kepada 12 

perwakilan masyarakat tani Desa Sepanyul yang masing-masing dusun dipilih 2 

orang perwakilan masyarakat tani untuk mengisi kuisioner sesuai pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Hasil dari kuisioner tersebut dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembahasan di skripsi ini yang 

mengangkat masalah tentang pengelolaan tanah bengkok di Desa Sepanyul, 

Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. 

3.5. Validitas Data 

Setelah mereduksi data dan mengklasifikasikannya, langkah yang 

kemudian dilakukan adalah verifikasi data yaitu mengecek kembali dari data-data 

yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar benar 

sudah valid sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap verifikasi 

dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dari informannya, 

apakah informan tersebut sudah  dalam bidang yang diharapkan. 

Jadi, artinya suatu penelitian hukum yang dilakukan dianggap sebagai 

penelitian ilmiah apabila memenuhi unsur-unsur antara lain yakni kegiatan 

tersebut merupakan suatu kegiatan ilmiah,  didasarkan pada metode/sistem dan 
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pemikiran tertentu, berasal dari beberapa gejala hukum yang ada, adanya analisis 

data  yang telah diperoleh, mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul. 

(Bambang Waluyo, 2008:7) 

Dari data-data yang dikumpulkan dan yang akan diolah oleh peneliti harus 

valid, harus jelas sumbernya, serta teori-teori yang digunakan dalam 

mengolah/menganalisis data tersebut juga harus tepat, sehinggavaliditas dalam 

penelitian skripsi  ini dapat dijamin oleh peneliti dengan tujuan agar tidak ada 

perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi 

pada objek penelitian, yakni terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa 

Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. 

3.6. Analisis Data 

Langkah selanjutnya adalah analisis data-data yang sudah terkumpul 

kemudian mengkaitkan antara data-data yang sudah terkumpul dari proses 

pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi dengan sumber datanya 

seperti buku-buku, jurnal, skripsi yang terdahulu dan lainnya untuk memperoleh 

hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan. 

Bagian ini menyajikan secara sederhana dengan menganalisis jenis data 

yang dikumpulkan antara lain peraturan perundang-undangan, putusan-putusan 

lembaga ajudikasi dan dokumen-dokumen serta teknik/cara mengumpulkan data 

yakni melalui observasi atau wawancara. (Zainudin Ali, 2013:177) 

Adapun teknik triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang di luar itu untuk keperluan pengecekkan atau 
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membandingkan data. Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

teknik triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan 

jalan sebagai berikut : 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 

2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi; 

3) Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti 

dengan sepanjang waktu; 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan; 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. (Moleong 2002: 178) 

 

Dalam Menganalisa data penulis cenderung memakai pada jalan nomor 4 

dan nomor 5, dengan jalan dan tahap tersebut diharapkan  sudah mendapat hasil 

yang maksimal dalam penelitian ini sehingga nantinya dapat menghasilkan suaru 

solusi atau saran yang akan berguna bagi semua pihak, khususnya masyarakat 

desa yang diteliti bahkan diharapkan berdampak positif terhadap semua 

masyarakat seluruh Indonesia. 

Setelah data sudah terkumpul, dapat segera dilakukannya analisis atau 

pengolahan data yang dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu: 

3.6.1. Pengumpulan data 

Mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian yang sesuai dari 

observasi, wawancara, studi pustaka, kuisioner, dan studi dokumentasi terhadap 

pengelolaan tanah bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten 

Jombang.  
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3.6.2. Reduksi data 

Selanjutnya penulis mereduksi data-data yang telah terkumpul untuk dipilih 

dan digolongkan sesuai kebutuhan penelitian. Menggolongkan mana yang akan 

digunakan sebagai bahan penelitian skripsi dan mana yang harus disisihkan untuk 

tidak digunakan dalam penelitian. Sehingga data tersebut bisa jadi diruncingkan 

untuk mendapatkan sebuah fokus penelitian yang akan disajikan yang salah 

satunya adalah bentuk analisis/pembahasan. Dalam hal ini adalah fokus penelitian 

adalah tentang analisis yuridis terhadap pengelolaan tanah bengkok. 

3.6.3. Penyajian data 

Dalam penyajian data, peneliti diwajibkan menguasai data yang telah 

mereka dapatkan. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi yang telah 

disusun oleh peneliti untuk selanjutnya dapat dianalisis dan dibahas sesuai data-

data hasil penelitian yang diperoleh dan dikaitkan dengan teori-teori yang 

digunakan dalam landasan teori dalam penulisan penelitian skripsi ini, dan tetap 

pada satu fokus masalah yaitu tentang pengelolaan tanah bengkok dengan di Desa 

Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. 

3.6.4. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

Dalam tahap ini, peneliti menarik sebuah simpulan yang isinya tentu 

menjawab dari semua pertanyaan pada rumusan masalah dan berdasarkan tujuan 

penulisan penelitian skripsi ini. Setelah tiga tahap diatas dilakukan dengan baik, 

maka peneliti bisa menyimpulkan suatu penelitiannya dengan lurus kebawah 

sesuai hasil dari tiga tahap twersebut di atas. 
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Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh.Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung.Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada “reduksi data dan 

sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 

penelitian” (Miles 1992: 92). 

3.7. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu 

menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab ini diuraikan beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 

penulisan skripsi ini yang terdiri dari penelitian terdahulu, yang dimaksudkan 

untuk memperjelas bahwa skripsi ini berbeda dengan skripsi yang pernah ditulis 

sebelumnya meskipun hal yang diteliti memiliki beberapa kesamaan. Selain itu, 

tinjauan pustaka ini memuat landasan teori yakni teori-teori yang mendasari hal-

hal yang akan ditulis dalam skripsi ini.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada Bab ini diuraikan beberapa metode ataupun seluk-beluk bagaimana 

mendapatkan data dalam penulisan ini yang terdidri dari jenis penelitian, 

pendekatan, validitas data, teknik pengumpulan data, sumber data penelitian, dan 
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analisis data.Sehingga dapat diketahui secara persis bagaimana keabsahan dan 

akuntabilitas penulisan ini. 

BAB IV TINJAUAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab ini akan membahas lebih dalam tentang sistem pengelolaan tanah 

bengkok sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di  

DesaSepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Serta akan mendapatkan 

hasil yang siap ditulis serta analisis sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dalam laporan hasil penulisan skripsi ini. 

BAB V PENUTUP 

Pada Bab ini akan memuat simpulan dan saran yang berkaitanterhadap 

semua hal yang telah dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sehingga dapat menarik 

sebuahkesimpulan serta masukan atau saran bersifat membangun yang akan 

berguna pada masyarakat luas. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah ditulis sebelumnya dalam 

penelitian skripsi ini tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sesuai 

apa yang menjadi sub pembahasan masing-masing yakni sebahai berikut dibawah 

ini. 

5.1.1. Penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah 

aset desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Terdapat pro kontra di lapangan. Sebagian masyarakat menginginkan tanah 

bengkok dikelola dan diperuntukan untuk kepentingan dan kesejahteraan 

masyarakat desa, hal tersebut juga sesuai perintah perundangan-undangan yang 

baru berlaku, namun sebagian besar kepala desa dan perangkat desa menolak 

apabila tanah bengkok akan ditarik dan dijadikan sebagai sumber pendapatan desa 

sebagaimana yang tertuang di undang-undang. Namun pemerintah desa masih 

bersikukuh memepertahankan bahwa tanah bengkok merupakan hak yang 

melekat pada jabatannya, meskipun nantinya akan juga mendapatkan tunjangan 

juga dari Alokasi Dana Desa yang dihitung tiap bulannya akan mendapat 

tunjangan secara tetap dari dana tersebut yang berasal dari APBN. Sehingga 

sampai saat ini pengelolaan tanah bengkok masih dikelola dan diperuntukkan 

untuk kompensasi gaji kepala desa dan aparatur desa. 

5.1.2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok 

sebagai tanah aset desa setempat, meliputi: 
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5.1.2.1. Faktor  Intern:  

1) Rasa ingin menguasai tanah tersebut demi kepentingan pribadi atau 

golongan, dan juga menginginkan jatah dari ADD tersebut sebagai 

tunjangan gaji perangkat desa, namun tetap bisa mengelola dan 

menikmati dari hasil pengelolaan tanah bengkok tersebut. 

2) Masih minimnya tingkat SDM pada pemerintah desa, sehingga dalam 

menjalankan tugas dan undang-undang masih cenderung terjadi 

kesalahan pedoman dan pelaksanaannya. 

3) Kurang partisipatifnya masyarakat desa dalam urusan kepentingan umum 

di desa tersebut sehingga pendapat yang mereka miliki tidak bisa 

tersalurkan kepada pemerintah desa. 

5.1.2.2. Faktor Ekstern:  

1) Belum adanya Undang-undang turunan atas pengelolaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terkait pengelolaan tanah bengkok ini. 

2) Kurang maksimalnya sosialisasi dan pengawasan secara maksimal dari 

pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan tanah bengkok ini. 

3) Konsistensi pemerintah dalam menjalankan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa masih terkesan setengah-setengah dan kurang 

tegas.  

4) Masalah intervensi partai politik juga sangat berpotensi apabila kurang 

adanya pengawasan dari pihak pemerintah daerah karena tentunya 

terdapat kepentingan-kepentingan politik yang mencoba memanfaatkan 

moment agar menguntungkan kelompok-kelompok tertentu 
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5.1.3. Dampak Pengelolaan Tanah Bengkok Terhadap Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang  

Apabila pengelolaan tanah bengkok masih diterapkan seperti ini aja, hanya 

dikelola hanya untuk kepentingan perangkat desa saja, maka hal ini berdampak 

pada kesejahteraan masyarakat yang tidak ada peningkatan, padahal negara sudah 

menganggarkan dana yang cukup besar diharapkan agar desa lebih mandiri 

dengan masyarakatnya lebih partisipatif turut serta menyelenggarakan urusan 

desa sehingga kesejahteraan umum pada desa tersebut akan meningkat, bukan 

hanya untuk satu golongan yang mempunyai jabatan pemerintahan desa saja yang  

diuntungkan. Dampak lainnya yakni pada penyelenggaraan pemerintah desa yang 

kurang efektif dan efisien. 

5.2. Saran 

Berdasarkan beberapa simpulan yang teklah dipaparkan dalam skripsi ini di 

atas maka dapat munculah saran dari penulis yaitu sebagai berikut di bawah ini. 

5.2.1. Saran penulis dalam penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah 

bengkok sebagai tanah aset desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Dengan persoalan dalam penerapan dan pelaksanaan tanah bengkok tersebut di 

atas,  maka saran dari penulis yakni pemerintah dapat menarik tanah bengkok 

yang masih dikelola perangkat desa saat ini dengan cara bertahap yaitu penarikan 

sebesar 35% tiap tahunnya untuk kepentingan masyarakat, sehingga dalam jangka 

3 tahun Tanah tersebut sepenuhnya menjadi hak kepentingan masyarakat desa 

secara umum yang menjadi amanah Undang-undang dan yang menjadi tujuan 
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Undang-undang agar terciptanya masyarakat desa yang partisipatif dan 

menjunjung tinggi kesesejahteraan masyarakat desa secara umum. 

5.2.2. Saran Penulis dalam Menghadapi Masalah Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Bengkok Sebagai Tanah Aset 

Desa Setempat 

5.2.2.1. Faktor Intern: 

1) perlu ketegasan dari pemerintah pusat, agar tidak adanya pihak-pihak yang 

merasa dirugikan karena kepentingan satu kelompok yang ingin memenuhi 

hasrat kepentingan pribadai dan kelompoknya saja tanpa melihat hak-hak 

yang terampas dari masyarakat luas lainnya. Namun juga harus dapat 

menekan tingkat kesalahpahaman dan emosi pada salah satu pihak. 

2) Seleksi dalam rekrutmen perangkat desa lebih ditingkatkan sehingga akan 

memunculkan perangkat-perangkat desa dengan SDM yang berkualitas. 

3) Pemerintah desa harus sering meningkatkan pembinaan terhadap 

masyarakat desa dalam sehgala hal yang dapat menunjang kesejahteraan 

desa dan menjunjung tinggi rasa demokrasi 

 

5.2.2.2. Faktor Ekstern: 

1) Harus segera dibentuk peraturan turunan atas Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa khususnya terkait dengan  pengelolaan tanah 

bengkok ini sehingga dapat segera diterapkan. 
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2) Pemerintah daerah harus lebih intensif lagi dalam melakukan pembinaan 

dan sosialisasi pada pemerintah desa terkait urusan pemerintah desa dalam 

pengelolaan tanah bengkok ini. 

3) Pemerintah pusat dan daerah harus lebih total dan konsisten dalam 

menerapkan undang-undang, dan harus benar-benar sesuai dalam 

pelaksanaannya sehingga tidak ada hambatan yang berarti nantinya. 

4) Meskipun bukan pegawai negeri sipil, pemerintah desa diharapkan tidak 

ikut andil kedalam partai politik dan harus ada sanksi tegas yakni 

dikeluarkan dari jabatannya apabila menyalahgunakan jabatan 

kepemerintahan desa sebagai kendaraan politik yang akan merugikan 

masyarakat desa. 

. 

5.2.3. Saran penulis dalam Dampak Pengelolaan Tanah Bengkok Terhadap 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, 

Kabupaten Jombang  

Dalam dampak Pengelolaan Tanah Bengkok Terhadap Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa yang telah dipaparkan diatas maka saran penulis adalah 

pemerintah daerah dan pusat harus menemukan celah dalam menegakkan 

Undang-undang terbaru ini agar segera dilaksanakan setidaknya dalam tahun 2015 

ini, dan pada tahun 2016 sudah benar-benar berjalan sehingga tidak menyandra 

hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat desa, dan akan berdampak baik 

juga pada kelancaran segala urusan kepemerintahan desa dapat bekerja sesuai 

asas-asas umum pemerintahab yang baik dan layak. 
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Article I. PERMENDAGRI NO. 4 TAHUN 2007 TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 4 TAHUN 2007 
 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

MENTERI DALAM NEGERI, 
  

Menimbang    :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 106 

Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa: 

 Mengingat    :    1.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubaha dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 

        2.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ttahun 2005 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4587); 
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        3.    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 

  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan    :    PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh 

Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugs pembantuan 

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 

kabupaten dan daerah kota. 

4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus 
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5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6.  Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa 

dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7.  Badan Permusyawaratan Desa. atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8.  Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, 

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, 

penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian. 

9.  Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli 

Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 

10.  Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan 

titisara. 

11.  Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat 

dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah 
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pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang 

dirasakan dalam kelompok masyarakat itu. 

12.  Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah 

melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat 

sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan 

Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun 

berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik 

materil maupun spiritual. 

13.  Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang 

tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 

sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan 

Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa 

atau Daerah. 

14.  Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan 

pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa. 

15.  Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 

Kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada 

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan 

yang akan datang. 

16.  Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak 

dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, 

dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status 

Kekayaan Desa.         
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17.  Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka 

waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai. 

18.  Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar 

Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan 

dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali 

kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan. 

19. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak 

lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan 

Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. 

20. Bangun guna serah adalah pemanfa.atan Kekayaan Desa berupa tanah oleh 

pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 

fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan 

kembali tanah beserta bangunan. dan/atau sarana berikut fasilitasnya 

setelah berakhirnya jangka waktu. 

21. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh 

pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana berikut 

fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk 

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang 

disepakati. 

22. Hibah aelalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah 
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Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh 

penggantian. 

  

BAB II 

JENIS KEKAYAAN DESA     

Pasal 2 

(1)    Jenis kekayaan Desa terdiri atas: 

a.  tanah Kas Desa; 

b. pasar Desa; 

c.  pasar Hewan; 

d.  tambatan Perahu; 

e.   bangunan Desa; 

f.  pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan; 

g.  lain-lain kekayaan milik Desa. 

(2)    lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara lain : 

a.    barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah; 

b.    barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari 

pihak ketiga. 

c.    barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 

d.    barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak 

dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku. 

e.    hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daera/l; 
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f.    hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota; 

g.    hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan 

h. hasil kerjasama desa. 

 

Pasal 3 

(1)    Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa. 

(2)    kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan 

dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa. 

  

BAB III 

PENGELOLAAN 

Pasal 4 

(1)    Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, 

kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. 

(2)    Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk 

meningkatkan pendapatan desa. 

(3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada lio/at (1) harus 

mendapatkan persetujuan BPD. 
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Pasal 5 

Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada Anggaran Pendupatan dan 

Belanja Desa. 

Pasal 6 

  

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya 

untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

masyarakat Desa. .  

Pasal 7 

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan Anggaran 

Pendapatan dan BeJanja Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik 

Desa yang ada. 

Pasal 8 

(1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh melalui: 

a.    pembelian; 

b.    sumbangan; 

c.    bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; 

dan 

d.    bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa. 

  

 



103 

 
 

Pasal 9 

Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa : 

a.    sewa; 

b.    pinjam pakai; 

c.    kerjasama pemanfaatan; dan 

d.    bangun serah guna dan bangun guna serah. 

Pasal 10 

(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar: 

a.    menguntungkan Desa; 

b.    jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis 

kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan 

c.    penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 

setelah mendapat persetujuan BPD. 

(2) sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat 

perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat: 

a.    pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b.    obyek perjanijian sewa menyewa; 

c.    jangka waktu; 

d.    hak dan kewajiban para pihak; 

e.    penyelesaian perselisihan; 

f.    keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 

g.    peninjauan pelaksanaan perjanjian. 
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Pasal 11 

(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan 

Pemerintah Desa. 

(2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan 

bangunan. 

(3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat 

persetujuan BPD. 

(4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat 

diperpanjang. 

(5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang 

sekurang-kurangnya memuat: 

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b. obyek perjanijian pinjam pakai; 

c. jangka waktu; 

d. hak dan kewajiban para pihak; 

e. penyelesaian perselisihan; 

f.    keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 

g. peninjauan pelaksanaan perjanjian. 

    Pasal 12 

(1)    Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 Huruf c dilakukan atas dasar: 
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a.    mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa; 

b.    meningkatkan pendapatan desa; 

(2)    Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Daerah. 

  

(3)    Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk 

memenuhi biaya operasional /pemeliharaan/perbaikan Kekayaan Desa; 

2. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat 

antara Kepala Desa dan BPD; 

3. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD; 

4. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain; 

dan 

5. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa 

dan dapat diperpanjang; 

(4)    Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian 

kerjasama sekurang-kurangnya memuat: 

1. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian 

2. Obyek perjanjian pinjam pakai 

3. Jangka waktu 

4. Hak dan kewajiban para pihak 



106 

 
 

5. Penyelesaian perselisihan 

6. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 

7. Peninjauan pelaksanaan perjanjian 

Pasal 13 

(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna 

serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan atas dasar: 

a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 

penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum. 

1. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk 

penyediaan bangunan dan fasilitas. 

Pasal 14 

(1)    Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan 

penerimaan/pendapatan Desa. 

(2)    Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya 

disetorkan pada rekening Desa. 

Pasal 15 

(1)    Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan 

pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk 

kepentingan umum. 

(2)    Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesual harga yang menguntungkan 

desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 
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(3)    Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli 

tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat. 

(4)    Pelepasan hak kepemilikar. timah desa sebagaimjlrta dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(5)    Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari 

Bupati/Walikota dan Gubernur. 

Pasal 16 

Tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. 

  

BAB IV 

PELAPORAN 

Pasal 17 

(1)    Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa 

kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau 

sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

(2)    Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban. 
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BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 18  

(1)    Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 

Kekayaan Desa. 

(2)    Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan 

kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Kekayaan Desa. 

(3)    Bupati/Walikota melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa 

melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. 

  

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 19 

(1)    Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka 

Kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa 

baru; 

(2)    Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh 

masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh 

Bupati/Walikota. 

Pasal 20 

(1)    Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa. 

Dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa; 
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(2)    Pembagian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

difasilitasi oleh Camat; 

(3)    Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak 

tercapai, pembagalan Kekayaan Desa ditetapkan dengan keputusan 

Bupati/Walikota; 

(4)    Keputusan Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) harus 

mempertimbangkan : 

a. pemerataan dan Keadilan; 

b. manfaat; 

c. transparansi; 

d. sosial budaya masyarakat setempat. 

  

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai 

kekayaan desa dan kekentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan 

ini dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 22 

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa wajib menyesuaikan 

dengan berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak 

ditetapkan. 

Pasal 23 
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Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Januari 2007 

  

MENTERI DALAM NEGERI 

 

  

Ttd 

H.MOH. MA’RUF,SE. 
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Dokumentasi Penelitian Skripsi tentang “Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan 

Tanah Bnegkok (Stdi Kasus di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten 

Jombang)” 

1. Tanah Bengkok milik kepala desa Sepanyul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tanah Bengkok milik salah satu kepala dusun(Dsn. Sugih Waras) 
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3. Tanah Bengkok milik staf pemerintah desa sepanyul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Responden masyarakat tani desa sepanyul (Dsn. Balong gading) 
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5. Kediaman Kepala Desa Sepanyul 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kantor Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang 
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7. Informan Pihak Perwakilan Camat Kecamatan Gudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Informan Ketua BPD Desa Sepanyul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



147 

 
 

9. Kantor BPM-PD Kabupaten Jombang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Informan Kasubbag. Umum BPM-PD Kabupaten Jombang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



148 

 
 

11. Peta Wilayah Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang 

 

 

 


