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KRITERIA DAN TOLOK UKUR PEMILIHAN JENIS DESA DI 

PROVINSI BALI SESUAI DENGAN PENGATURAN UNDANG- 

UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  

(STUDI KASUS : PEMILIHAN JENIS DESA DI  

KABUPATEN BANGLI) 

 

ABSTRAK 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan 

permasalahan yang sangat mendasar dimana penerapannya di Provinsi Bali 

dalam hal prinsip utama dari Undang-Undang ini adalah prinsip rekognisi 

dimana adanya pengakuan dan penghormatan satuan masyarakat hukum adat 

oleh Negara sesuai dengan ketentuan Konstitusi.  Permasalahan yang timbul dari 

penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : “ 

Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, 

duplikasi kelembagaan antara desa dan desa adat dalam 1 (satu) wilayah maka 

dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat desa atau desa adat. Untuk yang sudah 

terjadi tumpang tindih antara desa dan desa adat dalam 1 (satu wilayah harus 

dipilih salah satu jenis desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

Rumusan masalah yang timbul adalah, Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan 

jenis desa di Kabupaten Bangli dan bagaimanakah kriteria dan tolok ukur 

pemilihan jenis desa adat sebagai pemerintahan terbawah di Kabupaten 

Bangli.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum, 

Teori Kewenangan dan Teori Tindakan Pemerintah.  

Terakhir dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan jenis desa di 

Kabupaten Bangli belum dapat dioptimalkan dalam bentuk Peraturan baik 

Peraturan Daerah Maupun Peraturan Bupati. Pengaturan tentang Desa yang 

ditetapkan setelah adanya penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penetapan 

peraturan tentang desa memang tidak mengatur secara khusus tentang pemilihan 

jenis desa yang akan dipakai, namun penetapan peraturan diatas menyiratkan 

adanya persiapan penyerapan Dana Desa.  

Kesimpulan yang kedua bahwa kriteria dan tolak ukur pemilihan desa adat 

sebagai pemerintahan terbawah di Kabupaten Bangli adalah karena Pemerintah 

Kabupaten Bangli menganggap bahwa Desa Adat pada prinsipnya merupakan 

warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara 

turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin di 

masyarakat. Serta keberadaan Desa Adat yang jumlahnya lebih banyak daripada 

Desa Dinas menjadi alasan tersendiri, dimana dengan mendaftarkan Desa Adat 

sebagai pilihan dapat memberikan lebih banyak peluang bagi Desa Adat untuk 

dapat menyerap dana pengembangan Desa dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi 

saat ini yang didaftarkan sementara adalah Desa Dinas, karena banyak Desa 

Adat di Kabupaten Bangli yang belum memenuhi persyaratan pada Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Kata Kunci : Desa Dinas, Desa Adat, Jenis Desa, Pemerintahan Desa  
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THE CRITERIA AND BENCHMARK OF VILLAGE TYPE SELECTION IN 

THE PROVINCE OF BALI IN ACCORDANCE WITH THE RULE OF  

LAW NO. 6 YEAR 2014 REGARDING THE VILLAGE  

(CASE STUDY: VILLAGE TYPE SELECTION IN  

BANGLI REGENCY)  

 

ABSTRACT  

 

In the Law No.6 year 2014 concerning Village, it raised a fundamental problem 

in which its application in the Province of Bali regarding the main principle of this 

Law namely recognition principle about the existence of recognition and appreciation 

of customary law community units by the state in accordance with the provision of 

the Constitution. The problem which arises from the explanation of Article 6 of the 

Law No.6 year 2014 concerning Village that is: “The provision is to prevent an 

overlapping of regions, authorities, duplication of institutions between villages and 

customary (cultural) villages in 1 (one) region so within 1 (one) region is having 

only villages or customary villages. For the region already experiencing an 

overlapping between villages and customary villages in 1 (one) region then it must 

choose one type of village in accordance with the provision of this Law. Problem 

formulation which arises is, how about the implementation of vi llage type selection 

in Bangli Regency and how about the criteria and benchmark of customary village 

type selection as the lowest governmental level in Bangli Regency. The theories 

being used in this research is State of Law Theory, Authority Theory and 

Government Action Theory.  

Finally it can be concluded that the implementation of village type selection in 

Bangli Regency cannot be optimized in the form of Regulation either in Regional 

Regulation or Regulation by the Regent. The provision concerning Village which has 

been established after the provision of the Law No.6 year 2014 concerning Village 

implemented by the Government of Bangli Regency in the provision of regulation 

concerning Village, actually it does not regulate specifically regarding village t ype 

selection which will be used, however the provision of regulation above implies for 

the preparation of Village Budget absorption.  

The second conclusion is that the criteria and benchmark of customary village 

selection as the lowest governmental level in Bangli Regency is because the 

Government of Bali Regency considers that Customary Village in essence is the 

legacy of governmental organization of local community which has been maintained 

hereditary which still being recognized and maintained by the leaders in community. 

And the existence of customary villages which greater in number than service 

villages isa distinctive reason, in which by registering Customary Village as a choice 

can provide greater opportunities for Customary Villages to absorb Rural 

Development Fund from Central Government. However, in the present time, for 

temporary register is Service Villages, due to a lot of Customary Villages in Bangli 

Regency which do not meet the requirements of the Law No.6 year 2014 concerning 

Villages.  

Keywords:  Service Village, Customary Village, Type of Village, Village 

Administration.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan diberi 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

seperti tertuang da1am Pasa1 1 ayat (6) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), menyatakan bahwa : 

”Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan  kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan“. 

Desa merupakan 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 Pemerintah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta diterbitkannya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan landasan 
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kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development Community” dimana 

desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi 

sebaliknya sebagai “Independent Community” yaitu desa dan 

masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. 

Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara  mandiri termasuk 

bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini 

diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam  

pembangunan sosial dan politik. 

Dengan adanya otonomi desa secara ada pemeritahan yang 

melaksanakan otonomi tersebut, sehingga tersusunlah suatu pemerintahan 

desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha 

masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha 

pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Pasal 

206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah, Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa,  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 dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau  

Pemerintah Kabupaten/Kota; 

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan penmdang-undangan 

diserahkan kepada desa. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, urusan pemerintahan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah 
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pusat, ada yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi, dan 

ada yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. 

Pengaturan tersebut dituangkan dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahnn 

2007 tersebut urusan pemerintahan yang pengaturan dan pengurusannya 

diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota sangat jelas dan 

terperinci.  

Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), dalam 

Pasal 19 meyebutkan kewenangan desa adalah sebagai berikut : 

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;  

b. Kewenangan lokal berskala Desa; 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah  

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai  dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini 

menimbulkan permasalahan yang sangat mendasar dimana penerapannya 

di Provinsi Bali dalam hal prinsip utama dari Undang Undang ini adalah 
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prinsip rekognisi dimana adanya pengakuan dan penghormatan satuan 

masyarakat hukum adat oleh Negara sesuai dengan ketentuan Konstitusi.  

Permasalahan yang timbul dari penjelasan Pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : “ Ketentuan ini untuk mencegah 

terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan 

antara desa dan desa adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) 

wilayah hanya terdapat desa atau desa adat. Untuk yang sudah terjadi 

tumpang tindih antara desa dan desa adat dalam 1 (satuwilayah harus 

dipilih salah satu jenis desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

Dengan adanya opsi pemilihan desa dan desa adat maka mau tidak 

mau setiap desa yang ada di Provinsi Bali baik itu desa maupun desa adat 

harus menentukan sikap, format yang digunakan hanya untuk satu jenis 

desa saja. Masalah ini tentu bukan masalah yang sederhana karena 

berdasarkan sejarah desa di Provinsi Bali telah terjadi harmonisasi 

pemerintahan desa yang selama ini antara desa dan desa adat dalam 

menjalankan kewenangannnya hidup berdampingan dengan harmonisasi 

pelaksanaan tugas masing-masing. 

Beranjak dari permasalahan tersebut maka akan sangat menarik 

jika permasalahan ini diteliti lebih mendalam, dan dikaji secara khusus 

mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

di Provinsi Bali. untuk membatasi variabel yang diteliti dalam penelitian 

ini maka penulis mengangkat judul : “KRITERIA DAN TOLAK UKUR 

PEMILIHAN JENIS DESA DI PROVINSI BALI SESUAI DENGAN 
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PENGATURAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 

TENTANG DESA (STUDY KASUS : PEMILIHAN JENIS DESA DI 

KABUPATEN BANGLI)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Memperhatikan dari latar belakang diatas, maka timbul persoalan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan jenis desa di Kabupaten Bangli? 

2. Bagaimanakah kriteria dan tolok ukur pemilihan jenis desa adat 

sebagai pemerintahan terendah di Kabupaten Bangli? 

 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang dapat diangkat, 

maka dipandang perlu adanya pembatasan mengenai ruang lingkup 

masalah yang akan dibahas nanti. Adapun permasalahan pertama dibatasi 

hanya pada pelaksanaan pemilihan desa di Kabupaten Bangli dan 

permasalahan kedua tentang kriteria dan tolak ukur pemilihan desa adat 

sebagai pemerintahan tererendah di Kabupaten Bangli.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Agar penelitian ini memiliki suatu maksud yang jelas, maka harus 

memiliki tujuan sehingga dapat memenuhi target yang dikehendaki. 

Adapun tujuannya digolongkan menjadi dua bagian, yaitu : 
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1.4.1 Tujuan Umum 

Ada pun tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk memperoleh  

pemahaman tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa terhadap keberadaan desa dinas dan  komunitas desa adat di 

Provinsi Bali. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Disamping Tujuan Umum terdapat juga Tujuan Khusus. Adapun 

tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan desa di Kabupaten Bangli  

2. Untuk mengidentifikasi kriteria dan tolok ukur pemilihan desa adat 

sebagai pemerintahan tererendah di Kabupaten Bangli.  

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Agar penelitian ini memiliki suatu maksud yang jelas, maka harus 

memiliki manfaat sehingga dapat memenuhi target yang dikehendaki. 

Adapun manfaatnya digolongkan menjadi dua bagian, yaitu : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Seluruh hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan 

penelitian atau penulisan selanjutnya bagi lembaga Fakultas Hukum 

Universitas Udayana dan sebagai bahan referensi pada perpustakaan. 

Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan dalam ilmu 

hukum pemerintahan khususnya dalam hubungan ilmu pemerintahan 

daerah dan Pemerintahan Desa. 
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l.5.2 Manfaat Praktis 

Disamping manfaat teoritis terdapat juga manfaat praktis. Adapun 

manfaat praktis yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :  

1. Dapat memberikan suatu pengalaman bagi mahasiswa dalam 

melakukan penelitian, sehingga mahasiswa dapat mengetahui  

pelaksanaan hukum dan pemerintahan di dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Desa dan Desa Adat 

yang ada di Bali. 

3. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang format desa 

dan desa adat akan format Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa. 

 

1.6  Landasan Teoritis 

Pada prinsipnya suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau 

lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut 

merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara 

empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu 

teori merupakan hubnmgan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji 

kebenarannya.1  

l.6.1 Teori Negara Hukum 

Teori Negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum 

adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau 

                                                 
1Soerjono Soekanto, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Gravindo Persada, 

Jakarta, hal. 30.   
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pemerintahan untuk tunduk pada hukum (subject to the law), tidak ada 

kekuasaan diatas hukum (above the law), semuanya ada dibawah hukum 

(under the rule of law), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan 

yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan 

(misuse of power). 

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memberikan pengertian 

negara hukum sebagai berikut :  

Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan 

kepada warganya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya 

kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari 

pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap 

manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula 

peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum 

itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar  warga 

negaranya.2 

Adapun ciri-ciri negara hukum, menurut Albert Venn Dicey yaitu 

sebagi berikut : 

1. Supremacy of law, dalam ani tidak boleh ada kesewenang-wenangan, 

sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;  

2. Equality before the law, artinya kedudukan yang sama di depan 

hukum;  

3. Human rights, yakni terjaminnya hak asasi manusia oleh Undang-

undang dan keputusan-keputusan pengadi1an.3 

 

Menurut Utrecht agar konsep negara hukum dapat terwujud sesuai  

tujuannya, maka pada Negara hukum itu harus didasarkan pada :  

a. Asas Legalitas, yaitu semua tindakan alat-alat negara harus didasarkan 

atas hukum dan dibatasi oleh peraturan Perundang-undangan yang 

mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara, yaitu Undang Undang 

                                                 
2Kusnardi, Moh, dan Ibrahim, Harmaily, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara 

Indonesia, Pusat Studi HTN-FHUI, Jakarta, hal. 153.   
3S.F. Marbun, dkk, 2011, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrsai Negara, UII 

Press, Yogyakarta, hal. 8.  
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Dasar yang terdiri atas peraturan-peraturan hukum dan asas-asas 

hukum. 

b. Asas perlindungan kebebasan dan hak pokok manusia/semua orang 

yang ada dalam wilayah negara.4 

Negara hukum dapat dibedakan menj adi 2 (dua), yaitu negara 

hukum klasik dan negara hukum modem. Penegasan Indonesia sebagai 

negara hukum yang selama ini diatur di dalam penjelasan UUD NRI 1945, 

dalam perubahan ketiga UUDNRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), yang 

menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. 

Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan 

perilaku alat Negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan 

hukum. Sekaligus ketentuan ini mencegah terjadinya kesewenang-

wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang diakukan oleh alat negara 

maupun penduduk. Disini Indonesia sendiri menganut teori Negara Hukum 

Modern (welfrare staat), karena pemerintah ikut campur dalam segala 

lapangan kehidupan masyarakat yang membawa efek kepada pembentukan 

peraturan perundang-undangan dan Hukum Administrasi Negara.  

l.6.2 Teori Kewenangan 

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum 

Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru 

dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. 

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat 

dilihat dan Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan 

                                                 
4E. Utrecht, 1990, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar Baru, 

Jakarta, hal. 132.  
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Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang 

adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang 

berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.5 

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang 

dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut :  

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaa 

yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-

Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. 

Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang 

tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan 

(atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang 

hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di  dalam 

kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah 

kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.6 

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara 

atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang yang diperoleh secara 

“atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu 

ketentuan dalam peraturan pelundang-undangan. Jadi, disini 

dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada 

delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan 

atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan 

secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya.  Jadi, suatu 

delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada 

mandat, disitu tidak teljadi suatu pembelian wewenang bam maupun 

                                                 
5SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrsai Negara dan Upaya Administrasi di 

Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal. 154.  
6Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

hal. 29.  
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pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada 

yang 1ain.7 

Sedangkan Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan 

pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. 

Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, 

dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian 

kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan 

delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”. 8 

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu 

pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh 

ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan 

perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang 

itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum 

mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua 

jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).9 

Dalam kaitannya dengan wewenang sesuai dengan konteks penelitian ini, 

adalah kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam menentukan jenis 

desa yang akan digunakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa. 

 

                                                 
7Indroharto, 1993, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara, Pustaka Harapan, Jakarta, hal. 90.  
8Ni Nyoman Mariadi, Kewenangan Pemerintah dalam Menetapkan Penguasaan dan 

Pemilikan Luas Tanah Pertanian, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universita 

Udayana, Denpasar, 2011, hal. 27.  
9Ibid.  
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1.6.3 Teori Tindakan Pemerintahan 

Dalam meyelenggarakan tugas pemerintahan, maka pemerintah 

melakukan tindakan-tindakan pemerintahan. Para sarjana mempergunakan 

istilah yang berbeda-beda mengenai tindakan pemerintahan 

(bestuurshandeling). Philipus M. Hadjon dan Kuntjoro Purbopranoto 

menggunakan istilah “tindak pemerintahan”.  Utrecht menyebutnya dengan 

“perbuatan administrasi negara”, Van Vollenhoven  menggunakan istilah 

“tindakan pemerintah”, Sedangkan Baschan Mustafa  menyebutnya dengan 

istilah “perbuatan administrasi negara”.  

Menurut penulis istilah yang cocok mengartian 

“bestuurshandeling” adalah pendapat dari Philipus M. Hadjon dan 

Kuntjoro Purbopranoto, yaitu tindak pemerintahan. Bestuur berarti 

pemerintahan dan handeling berani tindak, yang menurut Philipus          

M. Hadjon berarti tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh  

administrasi negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan.10 

Tindak pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

Pertama, tindak pemerintahan yang berdasarkan hukum 

(rechtshandelingen) dan Kedua, tindak pemerintahan yang berdasarkan 

fakta (vetliyke handeling).11 Menurut C.J.N. Versteden, tindakan nyata 

adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan 

                                                 
10Philipus M. Hadjon, 1985, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan 

(Bestuurshandeling), Djumali, Surabaya, hal.1.  
11Kuntjoro Purbopranoto, 1978, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan 

Peradilan Administrasi Negara, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hal. 44. 
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oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum.12 Sedangkan 

mengenai pengertian tindakan hukum, menurut H.J. Romeijn tindakan 

hukum administrasi merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul 

dari organ administrasi dalam keadaan khusus yang dimaksudkan untuk  

menimbulkan suatu akibat hukum dalam bidang administrasi.13 Menurut 

J.B.J.M.ten Berge, tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan 

untuk menciptakan hak dan kewajiban.14 Tindakan hukum inilah yang 

penting bagi hukum administrasi. 

Tindak pemerintahan yang berdasarkan hukum kemudian 

dibedakan mcnjadi tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. 

Tindakan yang berdasarkan hukum publik kemudian dibagi lagi menjadi 

tindakan sepihak (eenzydig) dan berbagai pihak (meerzijdige).15 Tindakan 

hukum sepihak dibagi lagi menjadi interne beschikking (keputusan yang 

dibuat untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan dalam (lingkungan) 

alat Negara yang membuatnya) dan externe beschikking (keputusan yang 

dibuat untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan antara dua atau lebih 

a1at Negara). 

 

 

 

 

                                                 
12Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hal. 113.  
13Ibid, hal. 116.  
14Ibid, hal. 113.  
15Philipus M. Hadjon, Op.Cit., hal. 3.  
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodelogis, 

sistematis, dan konsisten.16 Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini 

adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis yaitu 

suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, 

literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 

masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan 

melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna 

mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempumaan 

penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah Pemerintaha 

Desa di Bali baik desa dinas maupun desa adat.  

1.7.2 Jenis Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan  

perundang-undangan (The Statute Approach) dan pendekatan fakta (The 

Fact Approach). Pendekatan fakta adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan melihat langsung di lapangan berdasarkan fakta yang ada di Bali 

dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 

Data yang diperoleh tersebut untuk selanjutnya dibahas dengan kajian-

kajian berdasarkan teori-teori hukum dan kemudian di sambung dengan 

pendekatan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-

                                                 
16Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 42.  
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undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.17 

Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan 

mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

permasalahan yang diangkat, seperti Undang-Undang tentang Desa, 

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 

1.7.3 Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, 

atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan 

gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini  menggambarkan tentang 

Pelaksanaan pemerintahan desa dinas dan desa adat. 

1.7.4 Sumber Data 

Dalam melakukan penelitian ini data yang dipergunakan adalah  

bersumber pada : 

a. Data Primer 

Data primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini 

bersumber atau diperoleh dari penelitian di lapangan yang dilakukan 

dengan cara penelitian di Provinsi Bali. Adapun sumber data primer 

merupakan sumber data yang diperoleh narasumber yaitu beberapa Kepala 

Desa yang ada di setiap kabupaten di Bali, unsur Pemerintah Provinsi Bali 

                                                 
17Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta,   hal. 97.  
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dan pihak Akademisi yang memiliki kompetensi tentang sistem 

administrasi Negara dan pemerintahan.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian  

kepustakaan (library research) yang terdiri dari : 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat seperti : Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Dearah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, 

literatur, makalah, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis 

lainnya yang berhubungan dengan permasalahan pene1itian,18 

disamping itu, juga dipergunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh 

melalui electronic research yaitu melalui intemet dengan jalan 

mengcopy (download) bahan hukum yang diperlukan. 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi. 

Bahan hukum yang diperolehnya, diinfentarisasi dan diidentifikasi serta 

kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan sejenis, mencatat dan 

mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan 

penelitian. Tujuan dari tehnik dokumentasi ini adalah untuk mencari 

                                                 
18Ibid, hal. 141.  
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konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, penemuan-penemuan 

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

1) Teknik studi dokmnen 

Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan 

dalam melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data 

berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara 

mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang 

berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji yang 

berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang ada 

relevansinya dengan masalah yang diteliti.  

2) Teknik wawancara 

Metode wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data 

dengan cara tanya jawab. Dalam penelitian ini wawancara yang merupakan 

teknik untuk memperoleh data dilapangan dipergunakan untuk menunjang 

dari data-data yang diperoleh melalui studi dokumen. Dimana Peneliti 

sebagai penanya dan Sumber Informan sebagai obyak yang akan dimintai 

keterangan dan informasi terkait penelitian tersebut. Pedoman daftar 

penanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti.  

1.7.6 Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil dari 

pengumpulan data sehingga siap dipakai untuk diana1isa.19 Teknik 

pengolahan data dilakukan  secara kwalitatif, dimana dalam pegolahannya 

                                                 
19Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 

72.  
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tidak menggunakan angka-angka, tabel ataupun grafik. Dalam menganalisa 

data yang telah dikumpulkan maka dipergunakan teknik analisis kwalitatif 

yaitu data yang dikumpulkan baik yang bersumber dari data primer 

maupun data sekunder adalah merupakan data naturaistik yang terdiri atas 

kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka. Dari keseluruhan data 

yang terkumpul akan diolah dan diana1isis dengan cara menyusun data 

secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikatagorisasikan dan 

diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya.20 

Setelah dilakukan alalisis secara kwalitatif kemudian data akan disajikan 

secara deskriptif kualitatif dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan  

dari permasalahan yang dikemukakan. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20Fakultas Hukum Univ. Udayana, 2009,  Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, hal. 76.  


