
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Kewenangan 

 

 

1. Pengertian Kewenangan 

 

  

 Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki 

seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan 

tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari 

kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang 

pemegang kuasa berwenangn untuk menjalankan kekuasaannya sesuai 

dengan wewenang yang diberikan kepadanya. 

 

Menurut  Kaplan (2011:6) adalah kewenangan adalah kekuasaan Formal 

yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-

peraturan serta berhak mengharapkan kapatuhan terhadap peraturan-

peraturan”. Adapun pengertian kewenangan menurut Budihardjo (2011:7) 

adalah Kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan 

untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk 

menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk 

melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak 

lain untuk melakukan tindakan tertentu. 
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Pengertian kewenangan  menurut Stout  (2010:71) adalah Pengertian yang 

berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai 

keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehandan penggunaan 

wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam 

hubungan hukum publik. 

 

Adapun pengertian kewenangan menurut Tonaer (2011:5) adalah 

kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat 

diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. 

Otoritas atau kewenangan sering didefinisikan sebagai kekuasaan, 

kekuasaan yang memerintahkan kepatuhan kekuasaan itu meletakkan 

kleimnya atas otoritas yang dikuasai. Yang dimaksud dengan otoria atau 

wewenang ialah hak yang sudah didirikan, dalam ketertiban sosial 

manapun, untuk menetapkan kebijaksanaan, untuk mengumumkan 

keputusan pertimbangan atas pokok persoalan yang relevan, dan untuk 

mendamaikan pertentangan-pertentangan, atau pembimbing bagi orang-

orang lain. 

 

Berdasarkan uraian definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan berdasarkan 

peraturan-peraturan yang diharapakan agar peraturan-peraturan  tersebut 

dapat di patuhi. Sehingga keweangan merupakan ketentuan dalam 

kekuasaan yang bisa digunakan oleh seorang pemegang kuasa untuk 

menjalankan roda kepemimpinannya 
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2. Penyalahgunaan Kewenangan ( Detournement De Pouvoir ) 

 

 

Penyalahgunaan Kewenangan merupakan suatu kebijakan yang diberikan 

suatu pejabat ke pejabat lainya yang ditujukan untuk menjalankan 

pekerjaanya tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pejabat tersebut 

dengan kata lain pejabat tersebut menyimpang dari wewenangnya, adapaun 

penyalahgunaan kewenangan menurut Menurut Rivero dan Waline dalam 

Buku Willy (2013:146), Penyalahgunaan Kewenangan dalam Hukum 

Administrasi terdiri dari 3 macam  yaitu : 

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang 

bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan 

kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.  

2. Penyalahgunaan kewenangan yang kedua yaitu tindakan pejabat tersebut 

adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang 

dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau 

peraturan-peraturan lain.  

3. Penyalahgunaan kewenangan yang terakhir yaitu menyalahgunakan 

prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, 

tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. 
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B. Tinjauan Tentang Etika Pemerintahan 

 

1. Pengertian Etika 

 

Menurut oleh filusuf yunani besar Aristoteles. Etika berasal dari bahasa 

yunani kuno, kata yunani kuno “ethos” yang artinya etik dalam bentuk 

tunggal mempunyai banyak arti diantaranya, adat, akhlak, watak, perasaan, 

sikap, cara berfikir. Cara berfikir dapat diartikan sebagai pola berfikir 

manusia dalam melakukan kegiatan berbuat  baik dan buruk. Dalam arti 

sempit etika sama maknanya dengan moral, yaitu adat istiadat atau 

kebiasaan. oleh filusuf yunani besar Aristoteles. 

2. Pengertian Pemerintahan 

Menurut Pamudji (2003:23) Pemerintahan dalam arti luas adalah 

Lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik 

sebagai lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dengan segala 

fungsi dan kewenanganya.  

3. Pengertian Etika Pemerintahan  

Menurut Maryani dan ludigdo (2002: 31), Etika Pemerintahan merupakan 

seperangkat aturan, norma atau pedoman yang mengatur prilaku manusia, 

baik yang harus dilakukan manusia dan yang harus ditinggalkan manusia. 

Baik yang dianut sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi 
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Menurut Ahmad (2007:67), Etika Pemerintahan memiliki arti ilmu 

pengetahuan yang menjelaskan baik atau buruk, menerangkan apa yg harus 

dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia 

dalam perbuatan dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang 

seharusnya diperbuat oleh manusia. 

Menurut Fathoni (2002:164), Etika Pemerintahan adalah teori tentang tingkah 

laku, perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan segi buruk  sejauh mana 

yang dapat ditentukan oleh akal sehat manusia. Etika pemerintahan mempunyai 

beberapa indikator yaitu : 

1. Utilitarian Approach yaitu setiap tindakan harus didasarkan pada 

konsekuensi nya. Oleh karena itu dalam bertindak seseorang seharusnya 

mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada 

masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya 

serendah-rendahnya. 

2. Individual Rights Approach yaitu tindakan ataupun tingkah laku seseorang 

harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan 

dengan aturan-aturan yang berlaku. 

3. Justice Approach yaitu para pembuat keputusan mempunyai kedudukan 

yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan baik terhadap 

masyarakat. 

 

Berdasarkan definisi yang dikemukan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

etika pemerintahan adalah sebagai pedoman berupa aturan-aturan yang berlaku 

untuk manusia dalam ilmu pengetahuan yang menjelaskan baik atau buruk 
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perbuatan manusia serta sebagai pedoman manusia dalam pekerjaan agar tidak 

melakukan kesalahan-kesalahan mendasar dalam ilmu pengetahuan. 

 

C. Tinjauan Tentang Kepala Desa 

1. Pengertian Kepala Desa 

 

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha (Djainuri 2003:114), 

merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, 

kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan 

kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditujuk oleh 

pemerintah. 

 

Adapaun Pengertian kepala Desa Menurut (Tahmid  2004:32) Kepala Desa 

adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan 

pimpinan dari pemerintah desa, Masa jabatan Kepala Desa adalah 6  tahun, 

dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 

Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya 

dikoordinasikan saja oleh Camat”. Jabatan Kepala Desa dapat disebut 

dengan nama lain, misalnya wali nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, 

Peratin. 

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud Kepala Desa adalah pemimpin Desa, segala urusan tentang 

permasalahan yang terkait dengan pembangunan fisik desa, permasalahan 

masyarakat desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk 

menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Desa. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Camat
http://id.wikipedia.org/wiki/Camat
http://id.wikipedia.org/wiki/Wali_nagari
http://id.wikipedia.org/wiki/Pambakal
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_tua&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perbekel&action=edit&redlink=1
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2. Kewajiban Kepala Desa 

 

 

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2005 mempunyai Kewajiban sebagai Kepala Desa yaitu : 

 

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 

5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas 

dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. 

6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan 

desa. 

7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang- undangan. 

8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. 

9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. 

10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. 

11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. 

12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa. 

13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya   dan 

adat istiadat. 

14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan 

15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan  

lingkungan hidup. 

 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

kewajiban Kepala Desa adalah untuk mengurus segala macam yang 
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mencakup tentang Desa seperti, pemeberdayaan Desa, pembangunan fisik 

Desa, urusan tentang masyarakat Desa yang mencakup ranah pemerintahan 

Desa. 

 

3. Kewenangan Kepala Desa 

 

 

Pelaksanakan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada peraturan 

pemerintah nomor 72 tahun 2006, Kepala Desa mempunyai wewenang  

yaitu : 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. 

2.  Mengajukan rancangan peraturan desa. 

3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan 

besama BPD. 

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa 

mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama 

BPD. 

5.  Membina kehidupan masyarakat desa. 

6.  Membina perekonomian desa. 

7.  Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa  wewenang 

Kepala Desa adalah membina, mengatur Desa baik dari segi sektor  

Pembangunan dan urusan kemasyarakatan untuk kemajuan Desa dan 

kemajuan kehidupan masyrakat desa,  serta membuat Peraturan-peraturan 

Desa bersama BPD. 
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D. Tinjauan Tentang Desa 

 

 

Di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang 

menjalankan pemerintahan sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat dan merupakan pemerintahan terbawah. Kesatuan masyarakat ini 

tidak mempergunakan nama yang sama di seluruh Indonesia. di jawa dan 

Madura disebut dengan nama Desa, di Palembang Marga, di Minangkabau 

Nagri, Kuhusus di Lampung semua daerah menggunakan nama desa, tetapi 

setelah era reformasi satu daerah dengan daerah yang lain tidak sama, ada 

yang mempergunakan nama pekon, kampung dan ada yang tetap 

menggunakan nama desa. 

 

Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat 

seperti nagari, kampung, pekon, huta, bori, dan marga. Pemebentukan, 

penghapusan dan atau penggabungan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa 

dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya 

potensi dan lain-lain. 

 

Terkait tentang Pengertian Desa diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Kesatuan Wilayah hukum yang 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang dilalui dalam sistem 

pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”. 

 

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem penyelenggaraan 

pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
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mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab 

kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan 

tugas itu kepada Bupati. untuk itu Kepala Desa mempunyai wewenang untuk 

melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling 

menguntungkan. 

 

Sebagai perwujudan Demokrasi, di desa dibentuk  Badan Perwakilan Desa 

atau sebutan lain (BPD),  yang sesuai dengan budaya yang berkembang di 

desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legilasi, dan 

pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran, pendapatan, 

dan belanja desa dan keputusan Kepala Desa. 

 

Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan 

kebutuhan desa,  Lembaga dimaksudkan merupakan mitra pemerintahan desa 

dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Desa memiliki sumber 

pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah 

daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ke tiga dan pinjaman 

desa. Berdasaran hak asal-usul desa yang bersangkutan , Kepala Desa 

mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari pada 

warganya. 

 

Apa yang dikembangkan dalam kebijakan pemerintah desa yang kendati 

memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, 

namun bersamaan dengan itu pula, dinyatakan bahwa desa merupakan 

organisasi pemerintahan terendah di bawah camat, dengan sendirinya desa 
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merupakan representasi pemerintahan pusat. Hal ini berarti bahwa apa yang 

dianggap baik oleh pemerintah pusat dipandang baik pula untuk desa.  

 

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pengertian Desa adalah Suatu Kesatuan masyarakat hukum yang menjalankan 

pemerintahan sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan 

merupakan pemerintahan terbawah. 

 

1. Arti Desa 

 

 

Terkait arti Desa, sebagai basis kehidupan masyarakat, menurut Abdul Ghafar 

Karim dalam bukunya Dahlan Thaib (2003:260) mengemukakan bahwa : 

Desa mempunyai dua wilayah berbeda tetapi saling berkaitan, pertama, 

wilayah internal Desa, badan perwakilan Desa (BPD), institusi lokal, dan 

warga masyarakat. Kedua, wilayah eksternal Desa, yaitu wilayah hubungan 

antara Desa dengan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan, 

dalam konteks formasi negara yang hirarkis sentralistik. 

 

Desentralisali tanpa disertai demokratisasi sama saja memindahkan 

sentralisasi dan korupsi dari pusat ke daerah ke daerah atau Desa. Sebaliknya 

demokratisasi tanpa desentralisasi sama saja merawat hubungan yang jauh 

antara pemerintah dan rakyat, atau menjauhkan partisipasi masyarakat. Dalam 

berbagai literatur juga ditegaskan bahwa tujuan penting desentralisasi adalah 

mendorong tumbuhnya demokrasi lokal, sedangkan konsep desentralisasi 

demokratisasi merupakan bentuk pengembangan hubungan sinergis antara 
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pemerintah pusat dengan pemerintah lokal dan antara pemerintah lokal 

dengan masyarakat. 

 

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat 

bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan atau perangkat 

desa. Para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang 

mempunyai segudang tugas kenegaraan diantaranya, menjalankan 

birokratisasi di level desa, melaksanakan program-program pembangunan, 

memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat, serta melakukan 

kontrol dan evaluasi warga desa. 

 

Tugas Pemerintahan Desa adalah  memberikan pelayanan administratif atau 

surat menyurat kepada warga. Sudah lama birokrasi surat menyurat itu 

dianggap sebagai pelayanan publik, meskipun hal itu yang membutuhkan 

adalah negara bukan masyarakat. Semua unsur pelayanan desa selalu janji 

memberikan pelayanan prima selama 24 jam nonstop, karena itu kepala desa 

senantiasa membawa tas kecil dan membawa stempel untuk meneken surat 

yang dibutuhkan warga masyarakat. 

 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa arti desa adalah 

sebagai tempat dimana masyarakat mengalami kehidupan yang di tata oleh 

sistem pemerintahan yang terkecil yang berbasis kepada pemerintahan pusat. 

Selain itu desa merupakan kesatuan dalam kehidupan berbangsa yang selalu 

menjadi tolak ukur pemerintah, dimana jika desa maju dalam semua sektor 

kehidupan,  
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E.  Tinjauan Tentang Sertifikat Tanah  

 

 

1. Pengertian Sertifikat Tanah  

 

 

Sebutan "sertifikat" atau certificate (inggris), certificaat/certifikaat 

(belanda), adalah merupakan tanda pernyataan atau keterangan yang 

dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat dan atau lembaga /institusi 

tertentu dengan tujuan tertentu. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan 

bahwa sertipikat merupakan surat keterangan (pernyataan) tertulis atau 

tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti 

pemilikan atau kejadian. 

 

Menurut Harsono (2003 : 105), sertifikat tanah adalah suatu surat tanda 

bukti hak yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 

pendaftaran tanah atau merupakan suatu tanda bukti bahwa seseorang atau 

suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas tanah atas suatu bidang 

tanah tertentu. 

 

Soerodjo (2003 : 106), bahwa sertipikat tanah merupakan surat tanah bukti 

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan 

data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis 

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah 

yang bersangkutan. 
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F. Tinjauan Tentang Jenis-jenis Sertifikat 

 

 

Menurut peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 kepemilikan tanah yang ada di 

Indonesia, ada lima jenis sertifikat tanah yang diakui legalitasnya. Lima jenis 

legalitas tanah tersebut yang pertama adalah hak milik 

.  

1. Sertifikat Hak Milik 

 

hak milik yaitu hak kepemilikan dan pemakaian yang tidak punya jangka 

waktu tertentu. Jadi jika punya sertifikat ini artinya adalah pemegangnya 

punya hak sepenuhnya terhadap tanah yang dikuasainya. Hak jenis ini hanya 

bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia saja. 

 

2. Sertifikat Hak Guna Usaha atau HGU 

 

 

Hak Guna Usaha atau HGU. Yaitu tanah yang dikuasai negara namun dapat 

dipakai oleh pihak tertentu atau perusahaan untuk pemberdayaan tanah 

tersebut. Misalnya untuk peternakan, pertanian, perikanan dan sebagainya. 

Luas tanah yang bisa dijadikan sebagai HGU minimal lima hektar namun 

tidak boleh lebih dari 25 hektar. Sedangkan lamanya maksimal 25 tahun 

namun dalam jangka waktu tersebut HGU bisa dialihkan ke pihak lain. 

Sertifikat HGU ini juga bisa dijadikan jaminan kredit.  

 

3. Hak Guna Bangunan 

 

 

Hak Guna Bangunan atau HGB, yaitu hak untuk membuat bangunan dan 

memilikinya di atas lahan yang bukan punyanya sendiri dan jangka 

waktunya paling lama adalah tigapuluh tahun. Seperti HGU, HGB juga bisa 
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dialihkan pada pihak lain. Obyek dari HGB antara lain yaitu tanah yang 

dipunyai secara langsung oleh negara atau tanah milik pribadi atau badan 

hukum dan digunakan oleh pihak lain dengan perjanjian tertentu.  

 

4. Sertifikat Hak Pakai 

 

 

Yang dimaksud dengan hak pakai yaitu hak memakai atau mengambil hasil 

tanah yang dimiliki negara atau pihak lain yang memberi kuasa pada pihak 

kedua melalui perjanjian yang berkaitan dengan pengelolaan tanah. Jadi 

bukan perjanjian sewa menyewa.  

 

5. Hak Sewa Untuk Bangunan 

 

Hak sewa untuk bangunan, Sertifikat ini bisa dimiliki oleh pribadi atau 

badan hukum yang punya hak sewa. Jadi pemilik sertifikat dapat memakai 

tanah dengan tujuan untuk mendirikan bangunan. Tapi sebelumnya harus 

ada perjanjian sewa menyewa dan pengguna tanah harus membayar 

kompensasi pada pemilik tanah sesuai dengan kesepakatan yang telah 

disetujui bersama. Sebenarnya ini bukan merupakan sertifikat, namun 

merupakan bentuk pernjanjian sewa menyewa tanah. 

 

G. Tinjauan Tentang Tugas dan Wewenang  Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) 

 

1. Tugas PPAT 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Tugas PPAT 

(Pejabat Pebuat Akta Tanah), tepat pada pasal 2 yang berbunyi : 
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“PPAT bertugas pokok melaksanakn sebagian kegiatan-kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta tanah sebagai bukti telah 

dilakukanya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi 

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh 

perbuatan hukum itu” 

 

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 adalah sebagai 

berikut: 

a. Jual beli 

b. Tukar menukar 

c. Hibah 

d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng) 

e. Pembagian hak bersama 

f. Pemeberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik 

g. Pemberian Hak Tanggungan 

h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan 

 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksudkan dalam 

pasal 2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik 

mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 

2 ayat 2 mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

yang terletak di dalam daerah kerjanya.  

PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum 

yang disebut secara khusus dalam penunjukannya. 

 

2. Wewenang PPAT 

PPAT hanya berwenang membuat Akta Tanah mengenai hak atas tanah atau 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah 

kerjanya. Akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan 
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akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam 

daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya 

meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya 

menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta. 

H. Tinjauan Tentang Warga Negara 

 

 

1. Warga Negara 

   

 

Menurut P. N. H. Simanjuntak (2006: 9) Warga Negara adalah mereka yang 

berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara, warga negara 

mempunyai peranan penting yaitu sebagai pendukung dalam usaha 

pembelaan negara, Warga Negara atau Rakyat mempunyai dengan posisinya 

masing-masing memiliki peran besar dalam menjaga negara, 

mempertahankan, dan membela keutuhan wilayah serta kedaulatan Negara 

dari ancaman. 

 

Berdasarakan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulkan bahwa Warga 

Negara adalah individual yang bertempat tinggal dan berdomisili di suatu 

negara yang di akui oleh Negara dengan identitas yang sah dari badan 

Hukum di suatu Negara. 

 

2. Warga Negara Asing 

 

 

Menurut P. N. H. Simanjuntak (2006: 9) Warga Negara Asing adalah 

mereka yang berada di suatu Negara tetapi secara hukum tidak menjadi 
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anggota Negara yang bersangkutan dan tunduk pada pemerintahan dimana 

mereka berada Contohnya : Duta besar, kunjugan wisata. 

 

Berdasarakan pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

Warga Negara Asing adalah Individual yang tidak menetap di suatu negara 

yang dimana mereka harus patuh dengan peraturan-peraturan negara di 

tempat  mereka berada. 

 

3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Warga Asing 

 

Adapun undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang 

keberadaan Warga Negara Asing  di Negara Indonesia yaitu : 

1. Peraturan  Nomor 31 tahun 1994 tentang Pengawasan orang asing dan 

tindakan keimigrasian. 

 

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. 

 

 

I. Kerangka Fikir 

 

 

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No 41 Tahun 1996 tentang pemilikan 

Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing tersebut  yang berkedudukan di 

Indonesia, yang boleh di beli oleh Warga Asing hanyalah yang dibangun di 

atas tanah Hak Pakai Atas Tanah Negara. Dimana hak yang dimaksud adalah 

mendirikan rumah dengan sertifikat resmi dan legal dari Badan Pertanahan 

Nasional, tetapi makin banyak jenis hak atas tanah, makin lebar celah 

“peneyelundupan” hukum di indonesia. Banyak terjadi dan sudah menjadi 

rahasia umum, kepemilikan asing atas properti terjadi dengan atas nama 
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pasangan atau teman berwarga Negara Indonesia, yang “dilegalkan” dengan 

pemberian kuasa di antara mereka. 

 

Lebih lanjut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang   pendaftaran  tanah,  yang  mempunyai  wewenang  dalam 

menerbitkan, membuat dan mengesahkan adanya suatu akta Otentik Tentang 

Tanah adalah PPAT. Sesuai dengan pernyataan diatas, ada tiga proses yang 

harus dilewati dalam menerbitkan akta tanah diantaranya adalah yang pertama 

mengurus kelengkapan dokumen seperti KTP, KK, Akta jual beli, yang kedua 

melengkapi dokumen dari kepala desa yang berupa surat pengantar dan yang 

terakhir mendaftar ke Badan Pertanahan Nasional. 

 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang  

pendaftaran tanah, adapun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006, 

Tetang Kewenangan Kepala Desa yaitu, Memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, 

Mengajukan rancangan peraturan desa, Menetapkan peraturan desa yang telah 

mendapat persetujuan besama BPD, Menyusun dan mengajukan rancangan 

peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama 

BPD, Membina kehidupan masyarakat desa, Membina perekonomian desa, 

Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, Mewakili desanya 

di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk 

mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Terkait mengenai proses penerbitan sertifikat tanah secara formal menurut PP 

PP No.24 1997, penulis menjelaskan bahwa di Desa Tanjung Setia terjadi 

penerbitan sertifikat tanah secara non formal yang dilakukan oleh Kepala Desa 

Tanjung Setia terhadap WNA, prosenya dilaksanakan melalui satu tahapan 

yaitu WNA meminta pertolongan Kepala Desa untuk menerbitkan sertifikat 

tanah dengan imbalan uang yang jumlahnya melebihi ketetapan Badan 

Pertanahan Nasional. 

Berdasarkan uraian diatas, Kepala Desa Tanjung Setia sudah Melebihi 

Kewenangannya yang biasa disebut Penyalahgunaan Kewenangan, adapaun 

Penyalahgunaan Kewenangan Menurut Rivero dan Waline (Ridwan H.R 2006 : 

146), Penyalahgunaan Kewenangan dalam Hukum Administrasi terdiri dari 3 

macam  yang pertama Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan 

tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk 

menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. 

Penyalahgunaan kewenangan yang kedua yaitu tindakan pejabat tersebut 

adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari 

tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-

peraturan lain. Penyalahgunaan kewenangan yang terakhir yaitu 

menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai 

tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. 

Terkait Teori Detaournemnet de Pavoir yang diungkapkan Rivero dan Waline, 

adapun Etika Pemerintahan menurut Fathoni (2002:164), diantaranya adalah, 

Utilitarian Approach yaitu setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensi 
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nya. Oleh karena itu dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-

cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, 

dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya, 

Individual Rights Approach yaitu tindakan ataupun tingkah laku seseorang 

harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan 

dengan hak orang lain, Justice Approach yaitu para pembuat keputusan 

mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan 

pelayanan baik terhadap masyarakat. 

. 

Berdasarkan definisi-definisi beberapa ahli diatas, Penulis kaitkan antara Teori 

Detournement de Pavoir dan Teori Etika Pemerintahan, bahwa Kepala Desa 

Tanjung Setia melebihi Kewenangan dan Kepala Desa Tanjung Setia 

melanggar kaidah-kaidah yang sudah ada dalam Etika Pemerintahan. 

Desa Tanjung Setia mempunyai daerah pariwisata yang indah, hal ini 

dtunjukan dengan banyaknya WNA yang berdatangan ke wilayah pariwisata 

dan bertempat tinggal di wilayah pariwisata, dengan datangnya WNA tentu 

menunjang kemajuan desa, tetapi dalam hal konteks ini kedatangan WNA 

banyak membuat pro dan kontra di Desa Tanjung Setia, hal ini dikarenakan 

banyaknya jumlah tanah yang sudah menjadi milik WNA, selain itu munculnya 

sertifikat tanah untuk WNA yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanjung Setia. 

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini dilakukan untuk melihat 

Kewenangan Kepala Desa Tanjung Setia terindikasi menyalahgunakan 

kewenangan. Agar lebih mudah dalam memahami penelitian ini, berikut 

adalah bagan kerangka fikir penelitian : 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Kerangka Fikir 
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telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. 
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