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ABSTRAK 

Sebagaimana yang dapat diketahui bahwa kondisi negara Indonesia sebagian besar 

penduduknya berada di pedesaan yang mata pencahariannya bercocok tanam (masyarakat 

agraris). Atas dasar itu tanah bagi masyarakat desa merupakan sumber penghasilan utama di 

samping sumber-sumber yang lainnya. 

Manusia sebagai subjek hukum terhadap tanah tersebut mempunyai bermacam hak, 

tergantung pada jenis yang melekat pada tanah tersebut. 

Tanah bengkok yang diberikan oleh pemerintah desa kepada kepala desa dan 

perangkat desa, sampal sekarang masih merupakan sumber penghasilan langsung bagi kepala 

desa dan perangkat desanya. Dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982. Di mana tanah bengkok sudah ditetapkan menjadi 

sumber pendapatan desa yang pengurusannya ditetapkan melalui anggaran penerimaan dan 

pengeluaran keuangan desa. 

Hal ini perlu mendapat perhatian, sebab masih banyak dijumpai diberbagai daerah, 

kepala desa dan perangkat desa menguasai bekas tanah bengkok dan menyewakan tanah 

bengkok tersebut kepada pihak lain, tanpa memperhatikan apakah hal itu sudah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku atau tidak. 

Dengan demikian sangatlah penting untuk mengetahui penyebab kepala desa dan 

perangkat desanya menyewakan bekas tanah bengkok kepada pihak lain, berdasarkan 

kewenangan yang diberikan kepada mereka atas bekas tanah bengkok tersebut, sehingga 

dapat diselesaikannya atas resiko yang timbul dalam menyewakan bekas tanah bengkok. 
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PENDAHULUAN
BAB I

r M  I L 1 K
*1" 7 U ST A !LAXH 

T’r.BRSITAS \lKLANOOA’ 
S U R A B A Y A

1. P»raasalahan: Latar Belakang dan Rumuaannya
Tanah mempunyai artl tersendlrl dan eangat penting 

sekall dalaa kehidupan manusla. Hal ini karena sebagian 
kehldupannya tergantung pada tanah* Bukan hanya dalam ke- 
kidupannya eaja, untuk mati pun manusla memarlukan tanah.

Tanah mempunyai kedudukan yang kuat dan sangat 
penting balk karena sifatnya maupun faktanya. Berdasarkan 
eifatnya yaltu bahwa tanah serupakan satu-satunya benda 
kekayaan yang mengalami keadaan yang bagaimanapuni maslh 
tetap dalam keadaan semula.^ Bahkan kadang-kadang malah 
lebih menguntungkan, contohnya kalau dilanda banjir, ae- 
telah airnya surut muncul kembali sebidang tanab yang le
bih subur dari semula.

Berdasarkan faktanya atau kenyataan, bahva tanah 
adalah r

a* merupakan tempat tinggal manusla;
b. memberikan penghldupan bag! manusla;
c. merupakan tempat di mana manusla menlnggal dunla

pdikebumikan.
Menyadari akan pentingnya tanah maka manusla me-

^Ibid., h. 56.

’surojo Wignyodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hn-
kum Adat, cet. XV, Intermasa, Jakarta, 1985» h* 55*

1
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manfaatkan tanah tersebut semakslmal nungkin dengan sega- 
la daya dan upayanya, agar dapat aemberikan nllai tambah 
bag! penghasilan manusia ltu eendiri.

Sepertl telah diketahul bahwa di dalan maayarakat 
desa berlaku adat yang turun-temurun yaltu setlap orang 
yang menjabat sebagal kepala desa atau perangkat desa, 
karena jabatannya diberl hak atas bekas tanah bengkok atau 

pertanlan untuk aemenuhi kebutuhan kelu&rganya dan 
■expunyai hak atas penghasilan dari haail tanah pertanian 
t«rs«but. Hak atas tanah yang diberikan kepada kapala desa 
das perangkat desa yang nenjabat ltu dlkenal dengan isti- 
lah 11 Tanah bongkok

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan 
Kenteri Dalam Negerl Komor 1 Tahnn 1982* pasal 11 ayat 1 
menyebutkan :

Sumber-sumber pendapatan desa yang berupa tanah bengkok 
dan yang sejenisnya selaaa ini merupakan sunber pengha
silan langsung bagl kepala desa dan perangkat desanya* 
dltetapkan menjadi suaber pendapatan desa yang pengu- 
rusannya dltetapkan melalul anggaran penerimaan dan 
pengeluaran keuangan desa.

Ketentuan lnl bertentangan dengan kenyataan yang ada 
dalan aasyarakat, di mana bekas tanah bengkok maslh nerupa-

^Hilnan Hadikusuma, Hukua Perianlian Adat. Alunni,
Bandung, 1982, h. 119.
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fcfln suBber penghasilan langsung bag! kepala desa dan pe
rangkat dosanya, sebab status desa belum berubah menjadi 
kelurahan, sehingga kepala desa dan perangkat desanya ■&- 
alb diberi kesempatan mengelola bekas tanab bengkok* Di 
dalam penggunaannya banyak dlsawakan kepada pihak lain* 
hal ini akan menyulitkan blla hendak nelakukan pengganti- 
an kapala desa atau perangkat desa* karena tanab bengkok 
barus dikembalikan ke desa dan berallb kepada pejabat de
sa yang baru*

Dari uraian di atas, dapat diruouskan permasalahan 
sebagai berlkut :

1• Slapakah yang berhak atas bekas tanah bengkok dan 
apa syaratnya?;

2* Bagalmanakah proses sewa-menyewa bekas tanah beng
kok?;

3* Bagalmanakah penyelesaian atas resiko mengenal se
wa-menyewa bekas tanah bengkok?.

2* Pen.lelasan Judul
Skripsi ini berjudul Tinjauan Turidis tentang Sewa- 

menyewa Bekas Tanah Bengkok di Kabupaten Gresik setelab 
Undang-undang TTomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Kenteri Da- 
la» ttegeri Homor 1 Tahun 1982*

Keoghindari terjadlnya keslmpang-siuran dalan me- 
nafsirkan judul skripsi ini dan supaya ada kesamaan dalam 
pemah&mannya, maka dirasa perlu uatuk menberikan sedikit 
penyelesaiannya mengenal arti beberapa kata yang ada dalan
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judul, yaitu :
Yang dimaksud dengan " Tlnjauan YUridis " adalah r 

pandangan atau pendapat yang didaearkan pada hukum yang 
berlaku, dalam hal ini adalah Undang-undang tfomor 5 Tahnn 
1979 dan Peratauran Menteri Dalan Negerl TTomor 1 Tahun 
1982. serta peraturan yang terkait dengan permasalahan 
yang dibahas.̂

Yang dimaksud dengan 11 seva-uenyewa " adalah : 
persetujuan di mana pihak yang satu nengikatkan dirl kepa
da pihak lainnya untuk meaberikan kenikmatan darl suatu 
barang selana waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga 
yang disetujui oleh kedua belah pihak.^

Yang dimaksud dengan " Bekas " adalah r elsa darl 
sesuatu, tanda-tanda yang ditinggalkan.^

Yang dimaksud dengan n Tanah Bangkok 11 adalah : 
hak atas tanah yang merupakan cumber penghasilan langsung 
bag! kepala desa dan pamong desa yang diberikaa oleh desa 
yang bersangkutan.^

r, ,  .  ^Poorwadarminta W .J.S .. ICmws mna Bahaaa Indonaala. 
Balal Puataka, Jakarta, 1987, h. 1078, 1134.

5Subekti, Aneka Per.1an.1lan. Sumur, Bandung, 1981, h.
57.

6 Poerwadarminta W.J.S., op.clt.. h. 26.

7'Kansil C.ST., Desa Klta. Ghalia Indonesia, Jakarta,
1983* h* 89*
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Kesimpulan darl uraian di ataa a dal ah beruaaha 
aengetahul pandangan atau pendapat yang didasarkan pada 
hukua yang berlaku aengenai sewa-menyewa bekas tanah 
bengkok yang dilakukaa oleb kepala desa dan paaoog desa*

3. Alasan Pegilihan Judul
Sebagaimana yang dapat diketahul bahva kondlal 

negara Indonesia sebaglan besar pendudttknya berada dl 
pedesaan yang mata pencaharlannya bercocok tanaa ( masya- 
rakat agraris )• Atas dasar itu tanah bagl aasyarakat de- 
aa aarupakan sumber penghasilan utaaa dl sanplng sumber- 
auaber yang lainnya.

Hanusla sebagai subjek hukua terhadap tanah terse- 
but aampunyal bermacam hak, tergantung pada jenis yang 
melekat pada tanah tersebut*

Tanah bengkok yang diberikan oleh peaerintah desa 
kepada kepala desa dan perangkat desa* sampal sekarang 
uaeih aerupakan sumber penghasilan langsung bagl kepala 
desa dan perangkat desanya. Dalaa hal Ini bertentangan de- 
ngan katentuan Peraturan Menteri Dalaa Wegeri Homor 1 Ta
hun 1982. Di mana tanah bengkok sudah ditetapkan aenjadl 
sumber pendapatan desa yang pengurusannya ditetapkan me- 
lalui anggaran penerlmaan dan pengeluaran keuangan desa* 

Hal ini perlu mendapat perhatlan, sebab ba-
nyak dijuapai diberbagai daerah, kepala desa dan perangkat 
desa nenguasai bekas tanah bengkok dan menyewakan tanah
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bengkok tersebut kepada pihak lain, tanpa oempexhatikan 
apakah hal itu eudah sesuai dengan peraturan yang berla- 
ku» atau tidak.

Dengan demikian sangatlah penting untuk meng&ta- 
hui penyebab kepala desa dan perangkat desanya menyewa- 
kan bekas tanah bengkok kepada pihak lain, berdasarkan 
kevenangan yang diberikan kepada mereka atas bekas ta
nah bengkok tersebut, sehingga dapat diselesaikannya 
atas resiko yang timbul dalam menyewakan bekas tanah 
bengkok*.

Tttluan Panuliaan
Penulisan ini dibuat untuk melengkapi tugas das 

■enonuhi syarat-syarat untuk mencapal gelar sarjana hu- 
kun • Tujuan lain yang ingln dicapai adalah untuk ikut 
serta memberikan informasi atas segala hal yang berhu- 
bungan dengan permasalahan yang terdapat pada judul 
skripsi Ini kepada pihak-pihak yang memerlukannya, khu- 
susnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga*

5. Hetodologl Penulisan 
cu P end ska tan masalah*

Pendekatan masalah dalam skripsi ini, melalui 
pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dari as- 
pek hukumnya dan meapertimbangkan kenyataan-kenyartaan 
yang ada dalam masyarakat. Hal ini dilakukan terutama 
pada mereka yang diduga menyewakan bekas tanah bengkok
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kepada pihak lain, sehingga tldak eeeuai lagl dengan pe
raturan yang berlaku*

b» Sttnber data*
Data yang dipergunakan dalaa penulisan skrlpsi 

ini ada dua macan, yaitu r 
1» Data primer.

Bersunber dari basil penalitian berupa wawancara 
dengan r (a) Aparat Badan Pertanahan Baslonal 

Kabupaten Gresik;
(b) Aparat Pegavai Kecamatan Sldayu, 

Kabupaten Gresik;
(c) Kepala Desa di Wilayab Kecaaatan 

Sldayu, Kabupaten Gresik;
(d) Penduduk Desa di lilayah Kecaaatan 

Sldayu, Kabupaten Gresik*
Wawancara dilakukan dengan dua cara, yaitu kuialo
ne r dan wawancara secara langsung dengan para pi
hak yang dlsebutkan di atas* Wawancara dilaksana- 
kan di Kabupaten Gresik khususnya di wilayah Ke- 
caaatan Sldayu, eebab dl daerah lnllah terjadinya 
permasalahan seperti dalan skripsi ini, walaupun 
tidak aenutup keaungkinan terjadi di daerah lain. 
Pertlmbangan secara hukua sulit dlcari, tapi dl- 
dasarkan alasan mudahnya informasi yang diperlu- 
kan, sudah Bering ke 8ana sehingga mengetahui 
cara langsung dan sebagainya.
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2* Data skunder.
Bersumber dari hasil kepustakaan yang ada hu- 
bungannya dengan materi yang akan dlbahas aor
ta bahan perkuliahan yang diperoleh selama dl 
Fakultas Rukum Universitas Alrlangga.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data*
Awal mula, saya kumpulkan data kepustakaan yang be- 

rupa literatur yang ada hubungannya dengan materi yang 
qkflp dibahaa, peraturan perundangan, tulisan ilmiah, la- 
poran aerta hasil wawancara dengan para plhak yang dlsebut 
di atas. Data yang tarkumpul ini diolah dan dlmasukkan ke 
dalaa sub bab yang sesual dengan pembabasannya serta mea- 
perbandingkan dengan teorl. Hal ini dlmaksudkan untuk me- 
mudahkan dalam penyusunan skripsi ini dan untuk aenghin- 
darkan kekacauan dalam penulisannya*

d» Analisa data.
Data yang torknapul berdasarkan matoda deskriptif 

analitis, artlnya menggambaxkan secara tertulis data atau 
fakta yang borhasil dikumpulkan, balk yang diparoleh dari 
perpustakaan aaupun berasal dari praktak, untuk kemudlan 
dlpadukan dan dianaliaa sehingga dapat dltarlk kasimpul- 
annya.®

®Eonny Hanitio Soemitro, Hajmfeflp/a RUz
kum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta* 1988* h* 98
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6* Pe rtaaggung.lawaban Sisteaatlka

Keseluruhan skrlpsl ini di bag! dalaa lima bab 
yang terdiri dari beberapa sub bab*

Pendahuluan diletakkan pada bab pertama> karena 
nerupakan bab yang dapat nenjelaskan masalah. yang akan 
dlbahas, juga arah dan tujuannya, sehingga memudahkan 
peabaca dalaa membaca pembahasan dalan bab berikutnya* 

Tang berhak mendapat bekas tanah bengkok dile- 
takkan pada bab II, karena nembicarakan hak atas bekas 
tanah bengkok tentu akan nenbicarakan Juga subjek darl 
bekas tanah bengkok, sehingga perlu diketahul sejauh 
mana syarat yang harus dipenuhl untuk mendapat bekas 
tanah bengkok.

Proses eewa-menyewa bekas tanah bengkok diletak
kan pada bab III, karena untuk mengetahui sanpai terja
dinya proses sewa-menyewa bekas tanah bengkok tersebut* 
harus melihat apa yang menjadi dasar hukumnya, sehingga 
terjadinya hal tersebut* Dengan mengetahui dasar hukun 
terjadinya proses sewa-menyewa bekas tanah bengkok ter
sebut, maka balk secara langsung maupun tldak akan ber- 
pengaruh terhadap pola pikir tulisan pada bab barikut- 
nya.

Penyeleeaian atas resiko sewa-menyewa bekas ta
nah bengkpk diletakkan pada bab IV, karena terjadinya 
sewa-menyewa bekas tanah bengkok past! ada resiko yang 
tinbul didalamnya, sehingga memerlukan penyelesaian atae
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resiko tersebut agar mempunyai kepastian hukum dan dapat 
memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang ber- 
kepentingan di dalamnya.

Penutup diletakkan pada bab V, karena akan memuat 
kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penulisan skripsi 
ini serta saran yang dapat dipergunakan aebagai altematif 
penyelesaian masalah. Dengan penulisan skripsi ini akan 
dapat dicapal pemikiran yang runtut dan sistematis*
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BAB II
YANG BERHAK MENDAPAT BEKAS TANAH BENGKOK

1. Sub.iek dan Keberadaan Bekas Tanah Bengkok
Maksud subjek dari bekas tanah bengkok adalah sia- 

pa-siapa yang dapat memegang hak atas bekas tanah bengkok, 
yang mana hak atas bekas tanah bengkok ini dlberlkan oleh 
pemerintah desa hanya kepada orang-orang tertentu saja, 
yaitu mereka yang menjadi aparat pemerintah desa* Aparat 
pemerintah desa inilah yang sanpai sekarang maslh berhak 
atas bekas tanah bengkok, hal ini khususnya dapat dijua- 
pai di wilayah Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, tapi 
tidak menutup kemungkinan dapat dijumpai di daerah lain* 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pe
merintah desa dan perangkat desa, juncto Peraturan Daerah 
Tingkat II Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 1981 tentang 
Susunan Aparat Pemerintah Desa dan subjek Tanah Bengkok 
adalah sebagai berikut r 

a* kepala desa;
b. sekretaris desa;
c. kepala dusun;
d* kepala urusan umum; 
e. kepala urusan pemerintahan; 
f* kepala urusan pembangunan; 
g* kepala urusan keuangan;

11
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qh. kepala urusan kesra.7
Seseorang dapat menjadi subjek dari bekas tanah 

bengkok apabila yang bersangkutan sudah disump&h atau 
dilantik oleh pejabat yang berwenang yaitu, bupati atau 
valikotamadya kepala daerah tingkat II, atas nama guber- 
nur kepala daerah tingkat I, hal ini didasarkan pada ka- 
tentuan pasal 6 jo pasal 8 Undang-undang TTomor 5 Tahun 
1979.

Setelah disumpah dan dilantik menjadi kepala desa 
maupun perangkat desa, naka mereka berhak sebagai subjek 
dari bekas tanah bengkok. Apabila mereka berhenti dari 
jabatannya sebagai kepala desa maupun perangkat desa,
■aka mereka seketika itu lepas dari kedudukkannya sebagai 
subjek dari bekas tanah bengkok.

Kepala desa dan perangkat desa sebagai subjek da
ri bekas tanah bengkok, aaka segala sesuatunya mengenai 
pemanfaatan dan penggunaan bakas tanah bengkok ini diba- 
tasi oleh jabatannya. Sehubungan dengan itu apabila ada 
rencana pembangunan yang menyangkut bekas tanah bengkok 
dan tanah desa lainnya, maka harus diadakan penelitian 
dan perhitungan secermat mungkin dengan melihat dua segi 
kepentingan atau manfaat itu :

1• Segi kepentingan desa dalam kaitannya tanah seba
gai eumber pendapatan desa;

q7Kansil C.S.T., op.cit.. h* 193.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TENTANG ... M U Z A M I L 



13

2. Segi aanfaat pembangunan ltu sendiri dalam kait- 
annya dengan kepentingan umum atau pelayanan
masyarakat.  ̂̂
Sebagai contoh : Desa A dengan keputusan desa yai

tu keputusan yang telah dltetapkan oleh kepala desa sete- 
lah dimusyawarahkan atau dimufakatkan dengan lembaga mu- 
eyavarah desa serta telah mendapatkan pengesahan darl 
bupatiAalikotamadya kepala daerah tlngkat II, telah me- 
lepas tanah bengkok seluas 800 untuk keperluan pemba- 
ngunan kantor stiatu lnstansl, dengan mendapat gantl rugl 
sebanyak 10.000*000,00 ( sepuluh juta rupiah ). Dana 
gantl rugl ltu oleh desa yang bereangkutan dipergunakan
untuk pembangunan kantor kepala desa, balal desa, kantor

2PKK, kantor LKHD, di tanah desa seluas 1200 » •  Dalaa 
hal ini jelas bahwa desa yang bersangkutan dl camping 
akan aemperoleh tambahan gedung-gedung, dl lain plhak

pdesa tersebut akan kehllangan tanahnya seluas 800 m ,
dltambah hllangnya fungsi tanah desa seluas 1200 m (̂ lo-
kaai pembangunan gedung-gedung tersebut )•

2Andalkata tanah seluas 800 or dltambah tanah se-
2luas 1200 m, dimanfaatkan untuk tanah pertanian mlsalnya, 

berarti bahwa setiftp tahunnya desa akan kehllangan bebe- 
rapa rupiah sebagai hasil tanah yang dimaksud.

10Siagian, Eokokrpokok PembangunanMasrarakat Desa. 
Citra Aditya Bakti, Bandung7 1989» h. 2l3»
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Dengan demikian akan terjadi dua macam penurunan produk- 
si pertanian dan berkurangnya luas dari beka* tanah beng
kok tersebut. Itulah sebabnya mengapa dalan sotiap pele- 
pasan tanah desa Itu diusahakan penggastlnya, aeskipun 
dlsadari bahwa tentunya ada kepentingan lain dari desa 
yang bereangkutan untuk menambah prasarana dan lain seba
gai nya.

Mengenal keberadaan bekas tanah bengkok, didasar- 
kan. pada ketentuan pasal 11 ayat 1 Peraturan Meaterl Da
laa Regeri Homor 1 Tahun 1982, bahwa sumber-sumber pen- 
dapatan desa yang berupa tanah bengkok dan sejenisnya 
yang selama ini merupakan sumber pendapatan langsung ba- 
gi kepala desa dan perangkat desanya, ditetapkan menjadi 
suaber pendapatan desa yang pengurusannya ditetapkan me- 
lalui anggaran penerlmaan dan pengeluaran keuangan desa* 
Tetapi hal ini, sangat berbeda dengan kenyataan yang ada 
dalam masyarakat pedesaan, di mana kepala desa dan perang
kat desanya masih mendapatkan eumber penghaeilan langsung 
dari bekas tanah bengkok, yang masih dlkelola oleh kepala 
desa dan perangkat desanya masing-masing. Hal ini jelas 
bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam TTe- 
geri Nomor 1 Tahun 2, namun dalam kenyataannya status 
desa belum berubah menjadi kelurahan, sehlagga kepala de
sa dan perangkat desanya maelh diberi kesempatan mengelo- 
la bekas tanah bengkok, sebab belum diangkat menjedl pe- 
gawai negeri, hal semacam ini masih dapat di jumpai dl

14
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Kabupaten Gresik khususnya dl Kecaaatan Sldayu, yang 
masih mempertahankan keberadaan bekas tanah bengkok se
bagai sumber pendapatan langsung bag! kepala desa dan 
perangkat desanya dengan berbagal pertimbangan sebagai 
berlkut :

a. Bekas tanah bengkok ltu dlrasakan aencukupl ke- 
butuhan kepala desa dan perangkat desanya;

b. Apabila kepala desa dan perangkat desa yang ber- 
sangkutan tldak mampu mengelola sendiri bekas 
tanah bengkok dapat dlsewakan pada pihak lain 
atau dibagi hasllkan pada pihak lain;

c* Bekas tanah bengkok sesual dengan tanah pertani- 
an di samping dapat memenuhi kebutuhan kepala 
desa dan perangkat desa secara tldak langsung 
dapat membantu keeejahteraan masyarakat desa, 
misalnya; pada waktu panen warga desa dapat ikut 
memetik dan pada musim tanam dapat langsung pe- 
kerjaan sehingga dapat dlpakai sebagai sarana 
perluasan tenaga kerja mesklpun bersifat tradi- 
sionalJ ̂
Mengenai berapa besarnya bekas tanah bengkok un

tuk kepala desa dan perangkat desanya dltetapkan dengan 
peraturan bupati setelah diputuskan berdasar persetuju-

^Wawancara dengan Warga Desa di Kecaaatan Sida-
yu, Kabupaten Gresik, 23 s/d 28 Kopember 1992*
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12an dalam rembug desa (rapat desa) yang bersangkutan*

2. Syarat Mendapat Bekas Tanah Bangkok
Syarat mendapat bekas tanah bengkok bagl kepala 

desa dan perangkat desa adalah didasarkan pada ketentu
an pasal 6 jo pasal 8 tfndang-undang ffomor 5 Tahun 1979, 
yaitu telah diangkat oleh bupatl/walikotamadya kepala 
daerah tingkat II, atas nana gubernur kepala daerah 
tingkat I9 dari calon yang terpilih* Dan kepala desa 
maupun perangkat desa bersumpah menurut agaoanya atau 
berjanji dengan sungguh-sungguh serta dilantik oleh pe- 
jabat yang berwenang mengangkat atas nama gubernur kepa
la daerah tingkat I, maka kepala desa dan perangkat de- 
sasya berhak mendapat bekas tanah *bengkok yang merupa
kan sumber penghasilan langsung bagl mereka*

Hasil dari yang dlperoleh dari bekas tanah bengkok 
merupakan sumber penghasilan langsung bagl kepala desa 
dan perangkat desa adalah dari hasil tanaman yang ada dl 
atas bekas tanah bengkok belum dlpanen, sedangkan kepala 
desa atau perangkat desa yang berhak atas bekas tanah 
bengkok tersebut, berhentinya dari jabatan dengan itikad 
balk, maka hal ini walaupun secara yuridis berhentinya 
dengan itikad baik yang bersangkutan tetap berkewajiban 
mengembalikan bekas tanah bengkok ke desa* lfamun dengan

^^Kansil C.3.T., op*cit.. h. 89.
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pertimbangan bahwa kepala desa atau perangkat desa yang 
bersangkutan berhenti darl jabatannya ltu mempunyai ja- 
sa besar dalam mengatur roda pemerlntahan dan masyara- 
kat, maka hal ini jika hasil tanaman ltu sudah hamplr 
dlpanen maka yang berhak memanen, memungut■serta menik- 
mati lalah pejabat yang lama yang berhenti, sampai ta
naman yang ada di atas bekas tanah-bengkok tersebut dl
panen* Kalau eaat panen masih lama dan penggantl darl 
kepala • desa atau perangkat desa yang bersangkutan di- 
laniik maka hal ini akan dirundingkan dengan pejabat 
yang baru yang menggantikannya, pada uaumnya adalah be
kas tanah bengkok dlserahkan langsung pada pejabat yang 
baru,dengan konsekvensi pejabat yang baru memberlkan 
imbalan yang layak, sehingga pejabat yang lama, tldak 
dlrugikan dalam art! penghasilan selaaa mereka menjabat 
semestinya dlperoleh darl hasil tanaman dl atas bekas 
tanah bengkok tersebut, dapat dipenuhl jerih payahnya 
darl usaha menanam hendaknya dlberl Imbalan yang layak, 
sebab dengan dllantiknya pejabat baru tersebut langsung 
berhak atas bekas tanah bengkok*

Lain halnya apablla berhentinya kepala desa atau 
perangkat desa yang dengan ltikad balk tadi penggantinya 
belum ada, maka mestlnya dengan berhentinya kepala desa 
atau perangkat desa ltu bekas tanah bengkok harus dikem- 
ballkan ke desa, kalau tanaman dl atas bekas tanah beng
kok belum dlpanen tanpa memandang memetiknya sudah dekat 
atau masih lama dalam hal ini kepala desa atau perangkat
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desa yang berhenti dengan itikad balk tetap dipersilakan 
mengerjakan bekas tanah bengkok. yang dlkuasal sampai pa- 
xten, karena mengingat jasa kepala desa dan perangkat de- 
ea yang bersangkutan*

Apabila kepala desa dan perangkat desa tereebut 
berhentinya dengan tidak hormat bekas tanah bengkok yang 
dikuasai harus diserahkan ke desa walaupun belum ada 
penggantinya dan tanah bengkok dikelola oleh desa. Apa
bila tanah bengkok masih ada tanamannya tetap diperhi- 
tungkan dalam art! mereka sampai berhenti, penghasilan. 
yang sehajusnya diperoleh dari bekas tanah bengkok ter- 
sebut tetap dlberikan dan sisanya nenjadi sumber penda
patan desa.

Bagl kepala desa dan perangkat desa yang berhenti 
dengan itikad balk atau meninggal dunia mendapat persetu- 
juan dari rembug desa dapat penalun dari sebaglan bekas 
tanah bengkok, maka tanah bengkok pensiunan tereebut wa- 
laupun mereka berhenti dari jabatannya, masih tetap me- 
lekat sampai batas waktu yang dlberikan untuk bekas ta
nah bengkok yang berupa pensiunan itu habi6. Bag! kepala 
desa dan perangkat desa yang baru, sebaglan haknya yang 
yang seharusnya diperoleh menjadi tertunda pelaksanaan- 
nya sampai masa pensiun kepala desa atau perangkat desa 
yang berhenti habis raasa berlakunya.
3. Masa Bsrlakunya Bekas Tanah Bengkok

Sadar akan hak yang melekat pada bekas tanah
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bengkok ltu berslfat sementara, hal ini terlihat bahwa 
bekas tanah bengkok sampai sek&rang masih dlgantungkan 
pada masa jabatan kepala desa atau perangkat desa yang 
bersangkutan berhenti darl jabatannya, maka hak atas 
bekas tanah bengkok pun lepas darl tangannya dan berallh 
ke tangan pejabat yang baru yang menggantikannya. Darl 
slnl dapat dielmpulkan bahwa masa berlakunya hak atas 
bekas tanah bengkok ltu bergantung pada masa jabatan ke
pala desa dan perangkat desa*

ftasa jabatan kepala desa sebagalmana yang dlatur 
dalam pasal 7 ITndang-undang TTomor 5 Tahun 1979* dlsebut- 
kan bahwa :

Masa jabatan kepala desa adalah 8 ( delapan ) tahun 
terhltung sejak tanggal pelantikkannya dan diangkat 
kemball untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 

Jelasnya untuk kepala desa atau perangkat desanya 
ini masa berlakunya hak atas bekas tanah bengkok lalah 
mereka sejak dilantik sampai berhenti darl jabatan
nya. Berhentinya kepala desa dan perangkat desa ada ba
be rapa macam sebab antara lain : 

a* Karena meninggal dunia;
b. Atas permintaan sendiri;
c. Berakhir masa jabatannya; 
d* Sebab-sebab lain*^

13Ibid.. h. 1*5
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BAB III
PROSES SEWA-MENYEWA BEKAS TAKAB BENGKOK

1. Henurut Utodaire-undang Homor 5 Tahua, 13.7S
Dalam menjalankan fungsinya tentu kepala desa dan 

perangkat desa yang bersangkutan memperoleh Imbalan atas 
Jerih payahnya • Umumnya sumber penghasilan bagl kepala 
desa dan perangkat desa tidak barupa uang seperti lazim- 
nya pegawal negeri, namun berupa tanah yang dipungut ha- 
ailnya oleh kepala desa dan perangkat desa yang dalam 
hal ini disebut ” tanah bengkok " yaitu tanah yang dise- 
diakan oleh desa bagi kepala desa dan pamong desa* seba
gai sumber penghasilan langsung untuk mereka.^

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern saat 
Ini nilai suatu barang dalam kehldupan manusia semakin 
tinggi, sehingga pemakaian barang milik orang lain yang 
pada zaman dahulu Bering terjadi secara cuma-cuma, maka 
pada zaman sekarang ini berangsur-angsur semakin menipis, 
hal semacam itu dipengeruhi oleh kebutuhan manusia yang 
semakin hari semakin meningkat.

Pada dasarnya berubahnya sifat manuaia tersebut 
dipengaruhi oleh kebutuhan kehldupan manusia sehari-hari 
dari manusia itu eendiri. Keadaan yang demiklan ini mem- 
pengaruhi pergaulan yang menyangkut pemakaian barang mi-

*Oilman Hadikusuma, loc.cit.
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lik orang lain untuk dinikmati kegunaannya, yang pada 
zaman dahulu sering dllakukan tanpa kontra prestasi 
yang berupa pembayaran dengan uang 6ekarang berubah de
ngan kontra prestasi dengan pembayaran berupa uang*

Mengenai proses sewa-menyewa bekas tanah bengkok 
menurut Undang-undang TTomor 5 Tahun 1979* hanya berda- 
sarkan pada kebiasaan yang berlaku pada aasyarakat se- 
teapat, sebab dalam undang-undang ini tidak terkandung 
salah satu pasal pun yang mengatur mengenai proses sewa- 
menyewa, sebagaimana mestinya*

Dalam hal ini aesuai dengan ketentuan pasal 5 
TXndang-undang Pokok-pohok Agraria Komor 5 Tahun 1960, 
menyebutkan :

Hukum agraria yang berlaku atas buai, air dan ruang 
angkaea lalah hukum adat, eopanjang tidak bertentang- 
an dengan kepentingan nasional dan negara, yang ber- 
dasarkan atas persatuan bangsa, dengan scsialisme 
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang ter- 
cantum dalaa tfndang-undang ini dan dengan peraturan 
perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengin- 
dahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukua agaaa*

Meskipun dalam ketentuan pasal 5 Undang-undang 
Pokok Agraria ITomor 5 Tahun I960 tidak secara tegas dan 
jelas mengatur mengenai sewa-menyewa terhadap tanah, 
khususnya mengenai bekas tanah bengkok, tetapi isi ke
tentuan pasal ini dapat diinteprestasikan bahwa segala 
perbuatan hukum balk yang mengenai jual-beli maupun ce- 
wa-menyewa yang menyangkut tanah dan sebagainya, yang 
didaearkan pada kebiasaan yang berlaku pada aasyarakat 
seteapat diperbolehkan, asalkan hal ltu tidak berten-
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tangan dengan ketertlban uaum, norma agama, keeusllaan 
dan undang-undang yang berlaku*

Proses sewa-menyewa bekas tanah bengkok yang dila- 
kukan oleh kepala desa dan perangkat desa dengan pihak 
penyewa adalah sebagai berlkut :

a. Adanya persetuJuan antara kepala desa atau perang
kat desa dengan pihak penyewa; 

b» Kepala desa atau perangkat desa raenyerahkan bekas 
tanah bengkok kepada si penyewa untuk dinikmati 
sepenuhnya;

c» Penikmatan berlangsung untuk jangka waktu yang 
telah dltentukan atau telah dlsetujul oleh kedua 
belah pihak dengan pembayaran sejunlah harga yang 
telah dlsepakati antara kepala desa atau perangkat 
desa dengan pihak penyewa**-*
Terjadlnya proses sewa-menyewa tersebut pada dasar- 

nya ber ten tangan dengan ketentuan pasal 53 UUPA, yang pada 
dasarnya hak sewa tanah pertanian akan dihapus dl dalam 
waktu yang singkat* Tetapi hal ini tidak sesual dengan ke- 
nyataan yang ada, dl Dana kepala desa atau perangkat desa 
tetap menyewakan bekas tanah bengkok kepada pihak lain, 
ueskipim tanpa nalalui rembug desa atau keputusan desa daw 
tanpa izin dari bupati kepala daerah tingkat II, hal ini

22

1̂ Wawancara dengan Kepala Desa dl Wilayah Kecasatan
Sldayu, Kabupaten Gresik, 23 s/d 28 Ifopember 1992*
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belum terlaksana dengan alasan sebagai berikut :
1. izin dari bupati turunnya cenderung lama;
2. kepentingan mandesak;
3* perasaan malu apabila kabutuhannya diketahui 

orang banyak.1^
Tetapi kalau dikaji lebih dalam bahwa ketentuan 

pasal 53 UUPA, memperbolehkan sewa-menyewa tanah parta- 
nlafr sebelum dibentuk undang-undang baru yang tantang 
penghapusan hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana 
yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf h-

Tujuan dari keputusan desa diharuskan izin darl 
bupati kepala daerah tingkat II tersebut di atas dimak- 
sudkan untuk mesbatasi bekas tanah bengkok yang dikuasai 
oleh kepala desa atau perangkat desa tersebut disewakan 
kepada pihak lain* Hal ini dlmaksudkan bila kepala desa 
atau perangkat desa menyewakan tanah bengkok supaya tl
dak secara keseluruhan* Helinduxtgl penyewa bila sewaktu* 
waktu, kepala desa atau perangkat desa yang menyewakan 
bekas tanah bengkok berhenti dari Jabatannya sadang masa 
sewanya masih berlangsung.

Dalam berakhlr lnl, maka sewa-menyewa yang dlla- 
kukan oleh kepala desa dan perangkat desa tetap berlang 
sung sampai batas waktu yang dltentukan berakhlr karena 
sudah ada Izin untuk sewa-menyewa tersebut,
Bila sewa-menyewa dllakukan tanpa lzln9 wAkfl kepala desa

l6Ibld.
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atau perangkat desa yang memegang atas bekas tanah bengkok 
berhenti dari jabatannya sedang tanahnya liaaih disewakan 
kepada pihak lain, dalam hal ini desa tidak mau tahu, yang 
jelas dengan berhentinya kepala desa atau perangkat desa 
tersebut bila bekas tanah bengkok sudab kosong harus di- 
kembalikan ke desa, untuk diserahkan kepada pejabat pengr 
gantinya. Apabila bekas tanah bengkok itu masih dalam ke- 
adaan disewakan, hal ini akan menimbulkan persoalan antara 
kepala desa atau perangkat desa dengan pihak penyewa.

Bila ini terjadi pada umumnya diselesaikan secara 
kekeluargaan, maka kepala desa atau perangkat desa yang 
berhenti, mangembalikan sebagian iiang sewa yang tidak da
pat memenuhi prestasinya dengan bekas tanah. bengkok atau 
menggantinya dengan tanah lain yang luas dan kwalitasnya 
sama dengan. bekas tanah bengkok.

Berdasarkan uraian terjadinya proses sewa-menyewa 
bekas tanah bengkok di atas, ada beberapa masalah penting 
yang terkait dalam sewa-menyewa tersebut :

a. Hak dan kewajiban dari kepala desa atau perangkat 
desa yang menyewakan bekas tanah bengkok;

b. Hak dan kewajiban dari pihak penyewa;
c. Masa berlakunya dan berakhirnya sewa-menyewa beka6 

tanah bengkok.
a. Hak dan kewajiban kepala desa atau perangkat desa yang 

menyewakan boKas tanah bengkok.
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Setiap perjanjian timbal-balik menimbulkan hak 
dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipe- 
nuhl. Demiklan dalam perjanjian sewa-menyewa yang meru- 
pakan perjanjlan timbal-balik yang maeing-maeing pihak, 
balk antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa 
mempunyal hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
para pihak.

Adapun hak yang diperoleh kepala desa atau perang
kat desa yang menyewakan bekas tanah bengkok dalam prak- 
tek di Kabupaten Gresik adalah :

K  Hak atas pembayaran sejunlah uang sewa, yang di- 
perjanjikan, dalam praktek khususnya di wilayah 
Kecamatan Sldayu, Kabupaten Gresik, uang dibayar 
dimuka. Dalam hal ini cenderung pada jual tahunan, 
yang sesual dengan sifat hukum adat yang bersifat 
konkrlt, begitu uang dibayarkan, barang yang dise- 
wakan dlserahkan secara nyata;

2. Berhak menuntut pengosongan bekas tanah bengkok 
apabila penyewa tldak memenuhl janjl, yang mana 
dalam hal ini tldak menggunakan tanah sebagalmana 
mestlnya atau tldak sesual dengan yang ada dalam 
perjanjian;

3* Berhak menerima kemball bekas tanah bengkok yang 
dlsewakan, apabila waktu yang dltentukan dalam 
perjanjlan sudah berakhir. Hal ini menglngat bekas 
tanah bengkok ltu digunakan untuk pertanian yang
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Waktu memetik hasil panen, kadang-kadang tidak 
tepat dengan waktu yang ditentukan dalam perjan- 
jian* dalam praktek apabila waktu ditaobah sedi- 
klt misalnya kurang dari satu bulan, hal ini ti
dak menjadi masalah karena kedua balah pihak bia- 
sanya menyadarinya, tapl apabila waktu p&nen itu 
lebih dari satu bulan, maka waktu itu harus di- 
perhitungkan dan penyewa harus menambah u&ng sewa; 
Berhak aenghentlkan sewa-aenyewa sewaktu-waktu apa
bila mereka berhenti dari jabatannya, sedang sewa- 
menyewa masih berlangsung dengan konsekwensl meng- 
ganti objek sewanya dengan tanah lain yang luaenya 
maupun kwalltasnya sama dengan bekas tanah bengkok 
atau mengembalikan sebaglan uang sewa yang sudah 
diterima yang belum terpenuhi prestasinya. Hal ini 
mengingat bahwa bekas tanah bengkok Itu melekat ke
pada kepala desa dan perangkat desa, apabila mereka 
berhenti dari jabatannya maka mereka wajib mengem
balikan bekas tanah bengkok ke desa.
Selaln hak-hak yang disebutkan di atas pihak yang 

menyewakan yaltu kepala desa atau perangkat desa mempunyai 
suatu kewajiban-kewajiban yang harus dlpenuhi walaupun hal 
ini tidak disebutkan dalam perjanjian, Adapun kewajiban - 
kewajiban bag! kepala desa dan perangkat desa dalam sewa- 
menyewa bekas tanah bengkok adalah :

a* Menyerahkan bekas tanah bengkok yang disewakan
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kepada si penyewa, menurut kebiasaan yang berla
ku pada aasyarakat setempat, biasanya pihak yang 
menyewakan diwajibkan menyerahkan barang dalam 
keadaan terpelihara segala-galanya dan barang 
tersebut layak dlserahkan kepada penyewa;

Penyerahan benda yang dimaksud dalam per- 
janjian sewa-menyewa ini adalah penyerahan nyata. 
Penyerahan nyata yang dimaksud dalaa perjanjian 
sewa-menyewa ini seperti; halnya penyerahan nya
ta dalam perjanjian jual-beli benda bergerak, mi- 
salnya; jual-beli buku, begitu harga dibayar ba
rang langsung dlserahkan. Demikian dengan perjan- 
jian sewa-menyewa penyerahannya dilakukan secara 
nyata, tldak secara yuridis.

Oleh karena dalam perjanjian sewa-aenyewa 
pihak yang menyewakan hanya wajib melakukan 
penyerahan nyata, darlpadanya tidak dapat di- 
tuntut penyerahan yuridis, hal ini sesual 
dengan kedudukkan penyewa atas barang yang 
disewa. Bahwa si penyewa bukan berkedudukkan 
sebagai pemlllk dan tldak perlu sebagai pe- 
nguasa barang sebagaimana aestinya, karena 
ltu tidak perlu dengan-penyerahan yuridis. 
Cukup dengan Jalan penyerahan barang dlbawah 
penguasaan si penyewa*»7

b. Mengadakan pemeliharaan dari barang yang disewa- 
kan pada waktu sewa, sehingga barang yang dise- 
wakan dapat digunakan sesual dengan maksud penye
wa, maka aturan ini cenderung ditujukan pada ke-

M. Yahya Harahap, flegi-segj Hukum Per.1an.1ian,
Alumni, Bandung, 1982, h. 226V

17
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wajiban pihak yang menyewakan terhadap perjanji- 
an sewa-menyewa yang menyangkut rumah, aehingga 
hal ini dikaitkan dengan aewa-manyewa tanah aHan 
nampak jangg&l.

Mengenal yang dimaksud dengan reparaai 
(perbaikkan) yang diharuskan terhadap barang bi
la barangnya berupa tanah dimungkinkan maeih ja- 
rang dalam pelaksanaannya* Dalan hal ini sewa- 
menyewa tanah cukup apabila pihak yang menyewa- 
kan menyediakan objek sewa, misalnya; tanah per- 
tanian, asal itu dapat digunakan sesuai dengan 
yang dinaksud dalam perjanjian* Tentang pemeli- 
haraannya tidak perln karena tidak mungkin rusak, 
sehingga mengganggu pemakaian si penyewa karena 
tanah yang disewakan tersebut selalu dipelihara 
oleh penyewa hal ini dikaltkan bahwa tanah itu 
dapat dipungut hasilnya bila dipelihara.

c. Memberikan keniknatan tentran dari barang yang 
disewakan selana sewa-menyewa naksudnya adalah:

1. Menanggung segala kekurangan yang nerupa- 
kan cacad pada barang yang disewakan» se
hingga benar-benar si penyewa tidak ter- 
halang dalam menggunakan barang tersebut, 
selama sewa-menyewa masih berlangsung. 
Setiap cacad yang dapat menimbulkan gang- 
guan pemakaian oleh pihak penyewa, maka
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ia dapat oenuntut gantl rugl pada pihak yang menye
wakan, disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku 
pada masyarakat setempat;

2. Pihak yang menyewakan wajib melindungi penyewa dari 
tuntutan hukum pihak ketiga, yang misalnya; memban- 
hak si penyewa untuk memakai barang yang disewa.

Pihak yang menyewakan hanya wajib menlindungi 
pihak penyewa terhadap tuntutan pihak yang mendasar- 
kan suatu hak atas barang yang disewakan, Pihak yang 
menyewakan dalam hal ini kepala desa dan perangkat 
desa tidak bertanggungjawab terhadap gangguan pihak 
ketiga, yang berupa tindakkan nyata, oleh karena pi
hak penyewa dapat menuntut sendiri pada pihak ketiga 
itu misalnya; seorang penyewa, menyewa tanah untuk 
pertanian di atas tanah itu ditanami kacang kemudian 
ada seorang penggembala kambing taenggunakan tanah 
yang ditanami kacang tersebut untuk earana penggea- 
balaannya.

Seperti kenyataan di atas penyewa tidak dapat 
menuntut pihak yang menyewakan untuk Benjamin kenik- 
matan tentraa aeaakai tanahnya karena ia dapat ae- 
nuntut penggembala tadi secara langsung. Dengan ca 
ra pihak yang telah melakukan kesalahan terhadap ai- 
lik seorang penyewa tersebut harus msnggantl rugl 
sebagian dari tanaman kacang yang rusak tersebut,

Pada gangguan yang berdasarkan atas hak oleh
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pihak ketlga kepada penyewa, menjadi kewajiban 
pihak yang menyewakan* Apabila penyewa dlganggu 
dalam kenikmatannya terhadap barang yang disewa 
oleh pihak ketlga, maka la berhak menuntut suatu 
pengurangan harga sewa menurut keseimbangan yang 
berdasarkan kebiasaan aetempat, asal tentang 
gangguan atau rintangan Itu telah diberitahukan 
kepada pihak yang menyewakan.

b. Hak dan kewajiban pihak penyewa adalah :
Sepertl halnya pihak yang menyewakan, pihak pe

nyewa juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap sewa- 
menyewa bekas tanah bengkok*

Hak-hak yang diperoleh pihak penyewa adalah :
1* Hak atas penyerahan bekas tanah bengkok dalaa 

keadaan terpelihara, sehlngga bekas tanah beng
kok dapat dlpergunakan sesuai dengan keperluan; 

2m Hak atas jaminan dari kepala desa atau perangkat 
desa mengenal kenlkmatan tentfam dan damal serta 
tidak ada cacad yang merlntangi pemakaian barang 
yang disewakan;

3* Berhak atas pengeabalian uang sewa sebaglan atau 
penggantian dengan tanah lain yang luas dan kwa- 
lltasnya eama dengan bekas tanah bengkok, apabi
la karena suatu hal penegang hak atas bekas ta
nah bengkok berhenti dari jabatannya sebelum ma
sa sewa-menyewa berakhir karena dalam hal ini
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peaegang berkewajlban mengeabalikan bekas tanah
bengkok ke desa yang bersangkutan; 

if. Berhak untuk aenanaa, aeaakal dan aeaungut hasil 
darl bekas tanah bengkok ltu secara leluasa ia- 
panjang tldak bertentangan atau tldak nelakukan 
perusakkan atau aengurangl kesuburan tanah. 
Kewajlban yang harus dlpenuhl oleh penyewa bekas 

tanah bengkok adalah :
a. Menellhara bekas tanah bengkok yang dlseva seba

gai bapak ruaah yang balk sesual dengan tujuan 
dlberlkannya barang ltu aenurut perjanjian sewa- 
menyewa , nengandung artl bahwa la harus aerawat 
seolah-olah barang ltu adalah kepunyaannya sen
diri.

Peaakalan harus sesual dengan yang diper- 
janjlkan. Mengenai hal ini, la tidak boleh aeaakal 
barang yang dlsew* itu aenyimp&ng darl tujuan lsl 
perjanjlannya dan tidak bertentangan dengan kebia
saan aasyarakat setempat.

Bila penyewa aeapergunakan bekas tanah beng
kok yang disewa secara tidak patut dalaa artl ae- 
nyiapang darl tujuan seaula atau bertentangan de
ngan undang-undang dan kebiasaan setempat, dapat 
dljadikan alasan bahwa penyewa tldak aeaenuhl jan- 
ji dan pihak yang menyewakan dapat aenuntut pengo- 
songan barang sewa. Untuk aenentukan peaakalan ba-

i
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rang yang disewa secara patut atau tidak hal 
ini harus dilihat pemakalannya secara konkrit» 
apakah si penyewa tadi benar-benar memakai ba
rang sewa menurut kepatutan yang pantas atau 
layak dalam keblasaan aetempat atau tidak*

b. Nembayar harga eewa pada waktu-waktu yang telah 
dltentukan dalam perjanjian, oaksudnya bahwa 
pembayaran atau pelunasan uang sewa dapat dila- 
kukan secara bertahap sesuai dengan perjanjian, 
umpamanya; perbulan, triwulan, persetengah ta- 
hunan atau pertahun dan dapat juga dilakukan 
sewa-menyewa itu asal sesuai dengan isi yang dl
tentukan dalam perjanjian*

c. Penyewa wajib menanggung segala kerusakkan yang 
terjadi selama berlangsuztgnya sewa-menyewa, oleh 
karena kerusakkan itu dlsebabkan oleh penyewa 
sendiri kecuali la dapat membuktikan bahwa ke
rusakkan tersebut bukan karena kesalahannya sen
diri tetapl terjadi diluar kesalahannya;

d. Penyewa harus mengemballkan bekas tanah bengkok 
yang disewa itu apabila waktu yang diperjanjikan 
sudah berakhir. Dalam hal ini tentunya tanah da
lam keadaan kosong dan pengemballan ini harus se
suai dengan keblasaan yang berlaku pada masyara- 
kat sotempat.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TENTANG ... M U Z A M I L 



33

c. Masa berlakunya dan berakhlmya sewa-menyewa bekas 
tanah bengkok.

Berdasarkan darl pengertian sewa-menyewa pada 
unumnya bahwa sewa-menyewa termasuk bentuk perjanjlan 
timbal-balik hal mana menimbulkan adanya hak dan kewa- 
Jiban antara pihak yang menyewakan dengan pihak penye
wa. Pada prinsipnya masa berlakunya sewa-menyewa bekas 
tanah bengkok tergantung pada isl perjanjia» yang telah 
dlsepakati oleh kedua belah pihak.

Berkaltan dengan adanya sewa-menyewa bekas tanah 
bengkok yang dilakukan oleh kepala desa atau perangkat 
desa itu, khususnya di wilayah Kecamatan Sldayu, Kabu
paten Gresik, berdasarkan adanya Surat Gubernur Jawa 
Tlaur No. HK. 021. 26/ 1535 / 1979. tanggal 21* Septem
ber 1979» perihal tentang sewa-menyewa tanah bengkok 
dijelaskan bahwa :

Penyewaan tanah bengkok atau ganjaran kepada orang/ 
pihak lain oleh kepala desa/ pamong desa pada da- 
sarnya dlbolehkan dengan s y a r a t : d l t e t a p k a n  
lama waktu perjanjlan sewa-menyewa, adalah 1 (eatu) 
tahun dengan suatu perjanjlan sewa-menyewa, dengan 
masa perjanjlan maksimal k (empat) kali, aiasannya 
adalah bila terjadi kepala desa/ pamong •'‘dsss 'berhen- 
tl darl Jabataxmya sewaktu-waktu tidak mengalaai 
kesulitan dengan tanah bengkok/ ganjaran tersebut 
oleh karena pada setlap tahun apabila terjadi lo- 
wongan jabatan, reabug desa dapat aenetapkan lain 
terhadap tanah bengkok tersebut, atau satu tahun 
dapat dlkuasal kembali oleh desa, si penyewa 
tldak dapat diruglkan*l8

nffawancara dengan Aparat Badan Pertanahan Vaslo
nal Kabupaten Gresik, 22 Nopenber 1992,
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Dalaa praktek di Kabupaten Greslk masa berlaku- 
nya sewa-menyewa bekas tanab bengkok ini aering tidak 
tepat dengan waktu yang diperjanjikan. Dalaa hal ini bar- 
kaitan dengan uaur tanaaan yang ditanaa di atas bekas 
tanah bengkok tersebut. Biasanya waktu panen aelebihl 
jaxtgka waktu yang ditentukan dalaa perjanjian» naaun hal 
ini tidak begitu berpengaruh. Sebab apabila kelebihaa wak
tu hanya aedikit saja dalaa art! kurang dari t (satu) bu- 
lan, maka kelebihan waktu itu tidak diperhitungkan karena 
hal ini disadari oleh kedua belah pihak. Apabila kelebihan 
waktu itu lebih dari satu bulaa, pihak penyewa harus ae- 
naabah uasg sewa, dalaa hal ini ukurannya adalah tergan- 
tung kepatutan dan kelayakan yang berlaku pada keblasaan 
masyarakat setempatl^

Persoalan masa berlakunya sewa-menyewa atas bekas 
tanah bengkok ini juga tidak lepas dari subjek yang ber
hak atas bekas tanah bengkok. Sebagalmana yang diuraikan 
terdahulu bahwa aelekatnya hak atas bekas tanah bengkok 
kepada kepala desa dan perangkat desa itu hanya selama 
aeaegang jabatan. Apabila aereka berhenti dari jabatannya 
harus mengembalikan bekas tanah bengkok Itu ke desa yang 
bersangkutan, untuk diserahkan kepada pejabat yang baru 
yang menggantikannya. Hal ini berpengaruh pada «aqa ber
lakunya sewa-aenyewa bekas tanah bengkok.

19̂Wawancara dengan Kepala Desa di Kecaaatan Sida-
yu# Kabupaten Gresik, 23 s/d 28 Hopember 1992.
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Bahwa melekatnya hak atas bekas tanah bengkok 
hanya berslfat sementara dan apabila kepala desa dan pe
rangkat desa berhenti darl jabatannya harus mengemballkan 
bekas tanah bengkok ke desa* Hal ini berlaku apabila da- 
lan perjanjlan sewa-menyewa tadi dllakukan tldak melalui 
keputusan desa dan tlndakan ltu tanpa izin darl bupati, 
apabila perjanjlan sewa-nenyewa dllakukan nelalui rembug 
desa dan lain bupati, maka perjanjlan sewa-nenyewa itu 
berakhlr sampai batas waktu yang diperjanjikan kedua be- 
lah pihak*

Dalam hal sewa-menyewa yang dllakukan tanpa mela
lui keputusan desa dan tanpa izin dari bupati berarti 
sewa-menyewa berakhlr demi hukum dengan barhentinya kepa
la desa atau perangkat desa, namun pada prinsipnya sewa- 
menyewa masih berlangsung hanya perjanjlan sewa-menyewa 
dapat berakhlr walaupun yang diperjanjikan belum berakhlr 
hanya konsekwensinya pi hak.-yang menyewakan dalam hal ini 
kepala desa atau perangkat desanya yang bersangkutan ha
rus mengemballkan uang sewa yang belum dapat memenuhi 
prestasinya atau mengganti dengan tanah lain, yang luas 
dan kwalitasnya sama dengan bekas tanah bengkok sehingga 
pihak penyewa tidak dirugikan dengan berhentinya sewa-me
nyewa yang belum jatuh pada waktu yang diperjanjikan.

Dalam praktek sewa-menyewa bekas tanah bengkok di 
wilayah Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, di mana bupa
ti kepala dssrah tingkat XI Gresik sudah menentukan batas
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waktu berlakunya sewa-menyewa, naaun dalam kenyataannya 
masih ada sebaglan kecll kepala desa dan perangkat desa 
menyewakan bekas tanah bengkok nelebihl batas waktu yang 
dltentukan* Hal ini terjadi karena sewa-menyewa bekas. 
tanah bengkok tersebut dilakukan tanpa izIn dari bupatl.

Berakhirnya sewa-menyewa bekas tanah bengkok, se- 
pertl yang ada dalam perjanjian sewa-menyewa merupakan 
perjanjian bebas bentuk dalam artl dapat dlbuat dengan 
dua cara yaitu :

1• Sewa-menyewa bekas tanah bengkok yang dlbuat se
cara tertulis;

2. Sewa-menyewa bekas tanah bengkok yang dlbuat se
cara llsan*

1 * Sewa-aenyewa bekas tanah bengkok yang dlbuat secara . 
tertulis* berakhirnya sewa-menyewa demi hukum, apabila 
waktu.-yang dltentukan telah lampau, tanpa dlperlukan 
adanya penghentlan sewa-menyewa*

Mengenal laaa sewa-menyewa yang masa berakhirnya 
dltentukan secara tertulis* perjanjian sewa-aenyewa itu 
berakhir dengan sendirlnya tepat pada saat yang telah 
dltentukan secara tertulis dalan perjanjian* Peautusan 
sewa tidak perlu diakhlr dengan surat lain* tidak perlu 
adanya peaberltahuan terlebih dahulu* Apabila waktunya 
sudah berakhir aaka perjanjian berakhir pula*

Bila terjadi perjanjian sewa-aenyewa dlbuat se
cara tertulis dan aasa sewanya sudah berakhir akan te-
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tapi secara nyata penyewa masih tetap menduduki barang 
yang dlseva dalam artl tldak mau mengemballkan tanah 
tersebut kapada pihak yang menyewakan dan pihak penyewa 
membiarkan kenyataan tersebut* naka atas kenyataan se- 
pertl ini telah nenimbulkan persetujuan baru secara diam- 
dian. Akibatnya persewaan barang tersebut tunduk dan di* 
atur sesual dengan ketentuan sewa-menyewa secara lisan*

Atas terjadinya persewaan baru secara diam-diam 
tersebut di atas berdasarkan pada suatu anggapan atau di- 
anggap telah sama-sama sepakat* hal ini terlihat bahwa 
pihak penyewa tetap menikmati barang yang disewa sedang 
yang menyewakan membiarkan saja.

Dalam hal adanya anggapan terhadap terjadinya per
sewaan baru secara diam-diam*

Kalau penberitahuan psngakhiran telah ada* si penyewa 
tidak dapat lagi menggunakan alasan bahwa ia masih 
berstatus penyewa secara diam-diam, kendatipun ia masih menempatl atau menduduki barang yang disewa* m i  berarti asal sudah ada penberitahuan pengakhiran sewa 
pada si penyewa tldak dapat lagi mempergunskan ang- gapan bahwa berlangsungnya sewa-nenyewa secara diam- diam. Hal ini misalnya dapat dibuktlkan adanya tindak- 
kan pihak yang menyewakan nenolak pembayaran s e w a  .20

Tepat pada saat berakhlrnya sewa-menyewa yang di- 
tentukan secara tertulis dari pihak penyewa masih saja 
manggunakan barang yang disewa, pihak yang menyewakan 
langsung meminta pengoaongan barang sewa, maka tldak ter 
jadi persewaan. baru secara dlan-dlam* Penyewa tldak dapat

PU Tahya Harahap, op.citr> h» 230*20
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lag! aenggunakan alasan terjadi persewaan baru yang di- 
daearkan anggapan* Apabila secara nyata si penyewa masih 
tetap aenguaaal barangnya, pihak penyewa dapat dltuatut 
aeabayar gaatl rugl.
2* flewa-menjCQwa bekas tanah bengkok yang dlbuat aeoara 

llsan*
Berakhirnya perjanjian sewa-aenyewa yang dlbuat 

secara lisan, tidak berakhir pada waktu yang dltentukan 
■elalnkan aendasarkan pada pihak lain yang hendak aeng* 
hentikan sewanya- Para pihak harus aenglndahkan tenggang 
waktu pengakhiran yang dlsesuaikan dengan keblasaan yang 
berlaku pada aasyarakat seteapat*

Tegasnya sewa-menyewa secara- llsan baru berakhir 
se telah salah satu pihak balk pihak yang menyewakan atau 
penyewa aemberltahukan pada pihak lalnnya dengan nengin- 
dahkan tenggang waktu pengakhiran yang sesuai dengan ke- 
biasaan yang berlaku pada aasyarakat setempat* Pemberita- 
huan tentang akan diberhentlkanoya sewa-menyewa itu harus 
dilakukan, kalau tidak ada peaberltahuan maka sewa-menye- 
wa itu tidak dapat diakhlri*

Tentang peaberltahuan akan dlakhirlnya sewa-aenye
wa harus aeaperhatikan tenggang waktu yaitu batas waktu 
antara peaberltahuan dengan pengakhiran sewa-menyewa* 
Dalaa sewa-menyewa tanah pertanian di mana^diperjanjikan 
bahwa sewa-menyewa berakhir setelah panen maka satu bulan 
sebelua panen hendaknya salah satu pihak harus meaberlta- 
hukan kehendaknya akan mvngakhlrl sewa-menyewa pada pihak
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lain*
Pengakhlran sewa-menyewa baik secara tertulis 

oaupun lisan yang tidak nanentukan batas waktu dapat di* 
tarik suatu pedoman* penghentian dan pengakhirannya ber- 
jalan sampai pada saat yang dianggap pantas oleh kedua 
belah pihak dan barpadoman pada kebiasaan setempat*21

2* M#nurut Peraturan Menteri Dalam Ifagerl TTonor 1 Tahun 
1982*

Dengan diberlakukannya Peraturan Wenetri Dalan 
Hegeri ffomor 1 Tahun 19&2, hal ini tldak berpengaruh 
terhadap bekas tanah bengkok yang sampai sekarang masih 
merupakan sumber penghasilan langsung bagi kepala desa 
dan perangkat desanya* Sebab dalan kenyataannya status 
desa belum berubah menjadi kelurahan, sehingga kepala 
desa dan perangkat desa masih dlberi kesempatan menge- 
lola bekas tanah bengkok oleh desa* karena mereka belum 
diangkat menjadi pegawai negeri* Khususnya dapat dl ju»- 
pai di wilayah Kecamatan Sldayu, Kabupaten Gresik, kspa- 
la desa dan perangkat desa masih mendapat sumber pengha- 
silan langsung darl bekas tanah bengkok yang dlkelolanya* 
Hal ini juga tldak menutup kemungkinan terjadi di:daerah 
lainnya.

Dari kenyataan yang ada dalam kehldupan masyarakat 
desa* bekas tanah bengkok oleh kepala desa atau perangkat 
desa, banyak yang disewakan pada pihak lain*

21 Ibid.. h. 21*0.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TENTANG ... M U Z A M I L 



ko

Terjadinya proses sewa-menyewa bekas tanah bengkok 
hanya berdasarkan keblasaan yang berlaku bagl nasyarakat 
setempat* Oleh karena dalam Peraturan Menterl Dalam Wegerl 
tfomor 1 Tahun 1932 dl dalamnya juga tidak ada salah satu 
ketentuan pun yang mengatur tentang sewa-menyewa bekas ta- 
nah bengkok. Hal ini sama dengan ketentuan yang ada dalam 
Undang-undang Tfomor 5 Tahun 1979, tidak ada salah satu pa
sal pun yang mengatur mengenal sewa-menyewa bekas tanah 
bengkok.

TetapI proses sewa-menyewa bekas tanah bengkok se- 
telah berlakunya Peraturan Menterl Dalam Kegeri Homor 1 
Tahun 1982 di dalam pelaksanaannya mengalami perkembangan 
dibandingkan pada saat diberlakukannya Undang-undang TTo- 
mor 5 Tahun 1979*

Proses sewa-menyewa bekas tanah bengkok setelah 
diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Kegeri TTomor 1 
Tahun 1982, adalah :

a* Terjadinya proses sewa-menyewa bekas tanah bengkok 
sudah dilakukan melalul upaya hukum lelang, yang 
dalam pelaksanaannya sewa-menyewa yang dilakukan 
oleh kepala desa atau perangkat desa sudah diketa- 
hui secara umum oleh masyarakat desa, meskipun hal 
itu tanpa melalul rembug desaA@Pu<tusan desa dan 
tanpa melalul izin dari bupati kepala daerah ting
kat II.

b. Kepala desa atau perangkat desa menyerahkan bekas 
tanah bengkok yang dilelang itu kepada si penyewa
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yang berhasil laenangkan lelang tersebut untuk 
eepenuhnya dinikmati;

c. Penikmatan langsung dalam jangka waktu yang te
lah dltentukan pada saat lelang, dengan pemba
yaran sejualah harga yang di dapat darl hasil 
lelang* Bahwa pembayaran atau pslimasan uang se
wa yang dllakukan dengan upaya hukum lelang da
pat dilaksanakan secara ber.tahap sesual perjan- 
jian, yang dibuat kepala desa atau perangkat de
sa dengan pihak penyewa yang memenangkan lelang, 
umpamanya; perbulan, triwulan, persetengah ta- 
hunan* atau per tahun dapat dllakukan sewa-aenye- 
wa asal sesuai dengan Isi perjanjlan*
Terjadinya proses sewa-menyewa melalui upaya hu

kum lelang dldasarkan pada penawaran harga yang paling 
tertinggi yang dllakukan oleh para calon penyewa. Siapa 
menawar paling tertinggi dialah yang berhak atas bekas 
tanah bengkok yang dlsewakan, di mana penawaran harga 
sewa melalui upaya hukum lelang antara desa satu dengan 
desa lainnya di Kecaraatan Sidayu, Kabupaten Gresik ber- 
beda. Hal ini disebabkan kondisi bekas tanah bengkok 
berbeda, serta sarana transportasi yang sulit dijangkau 
oleh para penyewa. Seperti data yang di dapat di Keca- 
matan Sldayu, Kabupaten Gresik mengenai bekas tanah 
bengkok oleh kepala de6a atau perangkat desa dlsewakan 
pada pihak lain, sebagaimana tersebut dalam tabel ini.
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WO Nana desa Barga sewa Tahun Keterangan

1 Lasen Rp 600*000,00 1992/1993 perhektar
2 Golokan RP 650.000,00 1992/1993 perhektar
3 Purwodadi Rp 8*oooRC"- 1992/1993 perhektar
k Sedagaran HP 700.000,00 1992/1993 perhektar

5 Serowo Rp 700.000,00 1992/1993 perhektar
6 Raci Kulon Rp 500.000,00 1992/1993 perhektar
7 Raci Tengah Rp 600.000,00 1992/1993 perhektar
8 Randu Boto Rp 650.000,00 1992/1993 perhektar
9 Kgawen Rp 550.000,00 1992/1993 perhektar
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BAB IV
PEttYELESAIAN ATAS RESIKO SEWA-MEKYEWA 

BEKAS TAKAH BEHGKOK

1* Bila vang Menyewakan Meninggal Dunia. Jliberhentlkan 
Sebelum Maaa Sewa Berakhir*

Terjadinya maealah sewa-menyewa atas bekas tanab 
bengkok bila yang menyewakan meninggal dunia, diberhen- 
tlkan dari Jabatannya, sebelum masa sewa berakhir, apa
bila ini benar terjadi harus diselesaikan secara tuntas 
agar tidak tercipta keblasaan yang tidak mendidik*

Bag! kepala desa atau perangkat desa yang akan 
berakhir masa jabatannya tidak diperkenankan menyewakan 
bekas tanah bengkok dalam waktu yang melebihi berakhlr- 
nya masa jabatannya*

Kepala desa atau perangkat desa sebagai pihak 
yang menyewakan telah meninggal dunia atau dlberhenti- 
kan dari jabatannya, padahal masa sewa-menyewa belum 
berakhir, maka dalam hal ini yang menanggung resiko ke- 
rugian secara penuh atas sewa-menyewa bekas tanah beng
kok tersebut adalah penyewa* Oleh karena bekas tanah 
bengkok harus dikemballkan ke desa dan untuk diserahkan 
kepada pejabat baru yang menggantikan kedudukkan peja- 
bat lama*

Untuk menjaga kelestarian fungsl bekas tanah 
bengkok 6erta statusnya yang dlhubungkan dengan kemung- 
kinan seseorang yang menjabat sebagai kepala desa atau

W
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perangkat desa telah berhenti sewaktu-waktu, baik karena 
meninggal dunia, mengundurkan diri atau dlberhentikan 
oleh pejabat yang berwenang, maka sebaiknya diberi pene- 
gasan bahwa untuk ayarat penyew&an bekas tanah bengkok 
ini harus ditentukan lama waktu penyewaan lalah 1 (satu) 
tahun, dapat diperpanjang setlap kali selama-lamanya 1 
(satu) tahun dengan suatu perjanjlan sewa-menyewa dengan 
masa perpanjangan maksimal k (empat) tahun*

Alasannya adalah apabila terjadi kepala desa atau 
perangkat desa yang bersangkutan berhenti 80waktu-waktu, 

tidak mengalami kesulitan dengan bekas tanah bengkok 
tersebut, apabila setlap tahun telah terjadi lowongan ja
batan* Pembug desa dapat menetapkan lain terhadap bekas 
tanah bengkok atau dalam 1 (satu) tahun tersebut langsung 
bekas tanah bengkok dikuaaai kembali oleh desa* dan dalam 
hal ini si penyewa tidak dirugikan.

Apalagi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang 
seperti dipergunakannya bekas tanah bengkok itu untuk ke- 
pentingan pribadi semata, dan perjanjiannya hanya dilaku- 
kan secara di bawah tangan yang mana akan membuat kesu
litan di kemudian hari, bila timbul sengketa yang menyang
kut sewa-menyewa bekas tanah bengkok*

Untuk menyelesaikan masalah tersebut seharusnya 
para pihak meminta persetujuan kepada kecamatan yang mem- 
bawahi beborapa desa, apabila ada kepala desa yang berusa- 
ha untuk menyewakan bekas tanah bengkok yang bemang tldak
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boleh disewakan kepada pihak lain dengan dalih karena ke
pala desa atau perangkat desa tidak dapat mengerjakan* 
Untuk itu seharusnya para pihak terutama penyewa harus 
hati-hati karena bekas tanah bengkok merupakan tanah ja- 
batan yang harus dipertanggungjawabkan setiap penggunaan- 
nya walaupun sebenarnya memang bekas tanah bengkok ini da
pat disewakan tanpa mengurangi atau mengubah fungsi tanah.

2. Bila Resiko Tidak Dicantumkan Secara Tegas dalaa Per- 
janjian.

Hengenai atas resiko sewa-menyewa bekas tanah beng
kok ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan kepala 
desa atau perangkat desa sebagai pemagang hak. atas bekas 
tanah bengkok* Dengan berakhirnya masa jahatan kepala desa 
atau perangkat desa, hak atas bekas tanah bengkok yang me- 
lekat pada kepala desa dan perangkat desanya yang bersang
kutan lepas* Bekas tanah bengkok itu harus dlkemballkan 
ke desa untuk diserahkan kepada pejabat baru yang menggan- 
tlkannya*

Berakhirnya masa jabatan kepala desa atau perangkat 
desa itu terjadi sewaktu-waktu, hal ini dapat disebabkan 
antara lain karena :

a. meninggal dunia; 
b* atas permintaan sendlri;
c. berakhir masa jabatannya sendlri;

k5
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d* sebab-sebab lain*
Resiko sewa-menyewa bekas tanah bengkok yang tidak 

dlcantumkan secara tegas dalam perjanjlan, perlu dibedakan 
di antara sebab-sebab berakhimya masa jabatan kepala desa 
atau perangkat desa, sebagaimana yang tersebut di atas an
tara lain :

1. Apabila kepala desa atau perangkat desa berhenti 
darl jabatannya karena menisggal dunia, hal mana 
menunggal dunianya seseorang marupakan kejadian 
yang tldak dapat dlduga sebelumnya, kedudukkan 
sewa-menyewa masih tetap barlangsung* Dengan kon- 
sekwensi bahwa sewa-menyewa bekas tanah bengkok 
tersebut diteruskan atau beralih kepada pejabat ba
ru yang menggantikan, selama masa sewa yang belum 
terpenuhi prestasinya, yang sesual dengan perjanji- 
an yang telah disepakati. Dalam hal ini resiko te
tap pada pihak yang menyewakan yang dapat diterus
kan oleh pejabat baru yang menggantikannya;2^

2. Apabila berhentinya kepala desa dari jabatannya itu 
atas permintaan sendiri, berakhir masa jabatannya> 
dan sebab-sebab lain, maka kedudukkan sewanya masih 
tetap bsrlangsung terus, hanya saja kepala desa dan 
perangkat desa yang berhenti itu, masih tetap berr

22

22Kansil C.S.T., loc»cit.

^Wawancara dengan Warga Desa di Kecamatan Sldayu,
Kabupaten Gresik, 23 s/d 28 Hopember 1992*
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tanggungjawab ataa resiko tersebut, yaitu harus MBgeiba- 
MIm h  slsa uang sewa menurut perhitungan yang pantas dan 
atau mengganti dengan tanah dl tempat Iain yang merupakan 
>*ak dari kepala desa atau perangkat desa, yang luas dan 
kvalltasnya eana dengan tanah bengkok untuk dikerjakan pe
nyewa sampai bataa waktu yang dltentukan dalaa perjanjian 
sewa-aenyewa berakhir.2**

Berdasarkan penyelesalan atas resiko yang terural 
dl atas, kalau dldasarkan pada Peraturan Menterl Dalam He- 
gerl Komor 1 Tahun 1962, pasal 11 ayat 1 menyebutkan :

Sumber-aunber pendapatan desa yang barupa tanah beng
kok dan yang sejenlsnya yang selama ini merupakan sum- 
bar penghasilan langsung bag! kepala desa dan perangkat 
desanya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa, 
yang pengurusannya ditetapkan melalul anggaran peneri- 
maan dan pengeluaran keuangan desa*

Apabila Peraturan Menterl Dalam TTegeri Womor 1 Tahun
1982, dlberlakukan secara efektlf akan berdampak negatlf 
terhadap kedudukkan keuangan aparat pemerintah desa* Oleh 
karena kepala desa dan perangkat desa diberbagai daerah 
yang ada di wilayah Republik Indonesia sebaglan besar, sam
pai sekarang masih mendapat sumber penghasilan langsung da
ri bekas tanah bengkok yang ada, sehingga kepala desa dan 
perangkat desa masih diberi kesempatan mengelolah bekas ta-

2tfIbid.
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nah bengkok,
Peraturan Menteri Dalam TTegeri ITomor 1 Tahun 1982, 

jelas bertentangan dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang 
Pokok Agraria ffomor 5 Tahun 1960 yang menyebutkan :

Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud 
dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak 
usaha bagi hasil, hak numpang dan hak sewa tanah per- 
tanian diatur untuk merabatasi sifat-sifatnya berten
tangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut 
diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

Jelaslah bahwa ketentuan Peraturan Menteri Dalam 
lfegeri Momor 1 Tahun 1982 ini, bertentangan dengan pasal 
53 ayat 1 UUP A, yang dl dalam isi ketentuan pasal ini da
pat dinteprestaslkan bahwa sewa-menyewa tanah pertanian 
dlperbolehkan selama belum dibentuk undang-undang baru 
yang mengatur mengenai penghapusan hak-hak yang sifatnya 
sementara sebagai yang dinaksud dalam pasal 16 ayat 1 hu
ruf h, Undang-undang Pokok Agraria Komor 5 Tahun 1960# 
Berdasarkan pasal-VT ketentuan konversi tanah bengkok 
telah dikonversi menjadi hak pakai* Hal ini sesual dengan 
pasal 41 ayatl UUP A yang menyatakan bahwa hak pakal ada
lah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari 
tanah yang dlkuasai langsung oleh negara atau tanah mllik 
orang lain, yang member! wewenang dan kewajiban yang di
tent ukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang 
berwenang memberikannya atau dalam perjanjlan dentin pe-

Jf8
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■*lik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau 
perjanjian pengolahan tanah, segal* sesuatu asal tidak 
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang- 
undang ini.

Pada pokoknya member! kewenangan kepada penegang 
hak untuk menggunakan dan/atau mamungut hasil dari tanah 
yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan 
jiwa dan ketentuan undang-undang ini.

Jangka waktu hak pakai tanah bengkok berdasarkan 
pada pasal 41 ay at 2 sub a, selama jangka waktu yang ter- 
tentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan 
yang tertentu*. Apabila kita menunjuk pada pengertlan ini 
maka berarti jangka waktu hak pakai bekas tanah bengkok 
adalah diartikan sesuai dengan maksud diberikannya bekas 
tanah bengkok yaltu dlberikan untuk dipakai selama mereka 
menjabat sebagai aparat pemerintah desa. Masa jabatan ke
pala desa sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang- 
undang ITomor 5 Tahun 1979 adalah :

Masa jabatan kepala desa adalah 8 ( delepan J tahun, 
terhitung sejak tanggal pelantikkannya dan diangkat 
kembali untuk satu kali masa jabatan berlkutnya.

Berdasarkan ketentuan pasal ini berarti selama ke-* 
pala desa atau perangkat desa, masih memegang jabatannya 
maka mereka berhak atas bekas tanah bengkok dan dapat me- 
makai, mempergunakan dan/atau memungut hasil dari tanah 
bengkok, selama belum terbentuk Undang-undang baru seba- 
gaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 UUP A.
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BAB V 
P E K U T U P

1• Keslmpulan
a* Yang bsrhak atas bekas tanah bengkok adalah kepala 

desa dan perangkat desanya, yang di dalam penggu- 
naannya harus mengingat adanya r
1. Masa jabatan yang sesual dengan ketentuan pera

turan yang berlaku;
2. Tidak merubah fungsi bekas tanah bengkok;
3* Segi kepantingan desa dalam kaitannya tanah

bengkok sebagai sumber pendapatan desa; 
k* Segi manfaat pembangunan desa itu sendiri, dalam 

kaitannya dengan kepentingan umum atau pelayanan 
masyarakat.

b. Bekas tanah bengkok sampai sekarang masih merupakan 
sumber penghasilan langsung bagi kapala desa atau 
perangkat desanya, oleh karana status desa belum 
berubah menjadi kelurahan. Dalam kenyataannya ba- 
nyak kepala desa dan perangkat desanya, menyewakan 
bekas tanah bengkok kepada pihak lain, yang dida- 
sarkan pada kebiasaan yang berlaku bagi masyarakat 
setempat, yang tanpa melalui rembug desa atau kepu
tusan desa dan tanpa melalui izin darl bupati kepa
la daerah tingkat IT* 

c* Dalam melakukan sewa-aanyewa bekas tanah bengkok
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kepala desa dan perangkat desa harus nengjngat 
adanya resiko hukun yang tisbul dalaa sewa-menyewa, 
sehingga aenghagiltam penyelesaian atas resiko yang 
aeapunyal kapastian hukun dan dapat seaberlkan per- 
lindungaa bagi pihak-pihak yang berkepentingan dl 
dalaanya*

2* Saras
a* Perlunya pengetahuan tentang hak atas bekas tanah 

bengkok bagi kepala desa dan perangkat desanya 9 
agar mengetahul hak dan kewajibannya terhadap bekas 
tanah bengkok yang dikelola tersebut* 

b* Perlunya penyuluhan hukun kepada masayarakat secara 
efektlf dan kontinyu, agar nengetahui pentlngnya 
pendayagunaan bekas tanah bengkok secara benar dan 
sesuai dengan kepentlngan desa yang bersangkutan* 

c» Dalan setiap pelepasan tanah bengkok atau tanah de
sa lainnya, hendaknya dlusahakan tanah penggantinya, 
agar desa yang bersangkutan tidak terjadi penurunan 
produksi pertanlan dan berkurangnya luas darl bekas 
tanah bengkok yang dlaillki desa* 

d* Perlunya dlbentuk undang-undang tentang bekas tanah 
bengkok secara universal dan terperlnci* dalaa rang- 
ka pembinan hukum nasional deni tercapainya kepastl- 
an hukum.
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