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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

PedomanPenetapan dan Penegasan Batas Desa sudah diatur dengan sangat rinci, 

mulai dari pihak mana yang berwenang menetapkan batas Wilayah Desa, 

bagaimana mekanisme penetapan batas wilayah, sampai kepada pengaturan 

tatacara penyelesaian perselisihan batas wilayah. 

Perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah pusat juga 

menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan rencana 

pembangunan nasional. Pembangunan telah dirancang baik dalam jangka pendek, 

jangka menengah dan jangka panjang. Salah satu wujudnya dengan melakukan 

penegasan batas wilayah, khususnya penegasan batas wilayah desa. Batas wilayah 

desa merupakan tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas 

alam maupun batas buatan. Walaupun telah ditentukan batas wilayah desa, masih 

sering terjadi sengketa batas wilayah desa. Mulai dari klaim terhadap batas hingga 

perebutan tempat-tempat strategis yang berada di daerah perbatasan. 

Namun dalam implementasi pelaksanaan masih terjadi perselisihan 

penetapan batas wilayah Desa.  Ketentuan penyelenggaraan atau mekanisme 

pelaksanaan masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi para pihak tidak 

sependapat, sehingga setiap saat dapat saja menimbulkan perselisihan masyarakat 

antar desa, peranan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa diakui oleh 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang antara lain menyatakan 



 

2 
 

bahwa “dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa di bidang pembinaan 

kemasyarakatan desa, kepala desa dapat mendamaikan perselisihan masyarakat 

yang terjadi di desa.” Hal ini terdapat dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “dalam 

melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan 

masyarakat di desa. Dengan demikian, seorang kepala desa bukan hanya bertugas 

sebagai seorang kepala pemerintahan saja namun juga mempunyai tugas tanggung 

jawab dan berkewajiban serta memiliki wewenang untuk mengatur proses 

penyelesaian perselisihan apabila suatu saat terjadi konflik atau perselisihan 

sengketa batas wilayah desa. Dan selanjutnya kepala desa dapat membuat 

peradilan desa untuk menyelesaikan  konflik tersebut.” 

Walaupun kepala desa memiliki tugas serta kewajiban dalam menyelesaiakan 

perselisihan di desa namun belum ada aturan yang dapat dijadikan sebagai 

pedoman teknis bagi kepala desa untuk bisa menyelesaiakan permasalahan 

sengketa tersebut. Hal ini dikarenakan baik Undang-undang tentang desa maupun 

peraturan Perundang-undangan lainnya tidak memberikan pedoman ataupun tata 

cara penyelesaian perselisihan di tengah masyarakat. 

Apabila dalam sebuah masalah batas wilayah desa yang tidak ditahu akan 

menimbulkan sebuah akibat yang buruk pasti sebuah wilayah akan diabaikan oleh 

daerah lain karena mereka tidak merasa jika itu termasuk dalam daerahnya 

sehingga melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakannya. Dan daerah 

yang satu bisa saja melampaui batas kewenangan wilayah yang lain sehingga 

berpotensi timbulnya konflik antar desa. 
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Keterlibatan pemerintah daerah, di dalam mendampingi masyarakat desa 

sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desa 

tentang tugas pokok penetapan batas desa.  Kepentingan penetapan batas desa 

adalah proses penetapan batas desa suatu peta dasar yang disepakati. 

Ketidakjelasan batas wilayah desa menimbulkan dampak negatif yang sangat luas 

disbanding hanya potensi konflik antar desa karena didalam suatu daerah tersebut 

berpotensi strategis dan ekonomis dan akan berdampak pada kehidupan sosial 

serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara khusus akan 

menimbulkan dampak politis didaerah perbatasan. Oleh karena itu, pentingnya 

penegasan batas wilayah desa dilakukan.  

Melihat kenyataan ini, menjadi menarik untuk diteliti secara mendalam 

tentang pengaturan dan penegasan batas wilayah desa. Sebagaimana dimaksud 

diatas semua suda sangat jelas dan rinci tentang peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang penetapan dan penegasan batas wilayah desa. Selain 

sangat penting untuk diteliti,apa saja faktor yang dapat menghambat proses 

penetpan dan penegasan batas wilayah desa dan ada pula hal lain yang sangat 

penting diteliti yaitu bagaimana mekanisme penetapan dan penegasan batas 

wilayah desa. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa? 

2. Bagaimana mekanisme penetapan dan penegasan batas desa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Menambah pengetahuan agar dapat mengetahui dan dapat menyelesaikan 

masalah yang berhubungan dengan batas Wiayah desa.  

2. Memberikan informasi tentang aturan atau undang-undang yang terkait dengan 

masalah Batas Wilayah Desa.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi semua kalangan  

2. Agar bisa mengetahui apa itu tapal batas dan aturan apa saja yang mengatur 

tentang tapal batas 

3. Memberikan informasi bagi mahasiswa /akademis sebagai bahan acuan serta 

mendorong dilakukannya penelitian lanjutan. 

4. Sebagai sumber iformasi ilmiah bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


