
BAB VI 
P E N U T U P

1. Kesimpulan
1. Tanah merupakan basis kehidupan bagi masyarakat desa. 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat de
sa > pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai 
konversi tanah gogolan yang bersifat tetap menjadi hak 
milik dan kemudian tanah gogolan yang bersifat tidak 
tetap, menjadi hak pakai yang eelanjutnya juga dikon- 
versi menjadi hak milik;

2. Dilihat dari sudut terjadinya, hak milik atas tanah 
tidak dapat melepaskan diri dari jiwa bekas tanah go
gol yang berarti manifestasi semangat gotong-royong. 
Xnilah yang membedakannya dengan hak milik menurut hu
kum perdata barat yang bersifat individualistie;

3- Tanah ulayat berfungsi sebagai faktor pengikat masya
rakat hukum adat, baik dari segi ekonomis maupun non 
ekonomis. Ikatan tersebut tetap ada meskijmn tanah 
ulayatnya sendiri sudah semakin menyempit, bahkan sam- 
pai tanah ulayat itu lenyap semangat kebersamaan itu 
masih cukup kuat;

4. Tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh hak-hak perorang
an dan juga tidak dikuasai oleh negara, tetapi dikuasai 
oleh desa, dapat dikatakan merupakan hak ulayat;

5. Semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat di-
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lembagakan ke dalam rembug desa, Mengingat masalah ta
nah merupakan basis kehidupan desa, maka rembug desa 
mempunyai peranan yang menentukan di dalam menangani ma- 
salah tanah;

6. Meskipun di beberapa desa berdasarkan Surat Keputusan Men
teri Dalam Negeri i'iomor 140-502 dan Peraturan Daerah Ka
bupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 9 Tahun 1981 di- 
ubah menjadi kelurahan, dan dengan demikian tidak lagi 
memberi tempat kepada rembug desa, tetapi jiwa rembug de
sa tersebut tidak berakhir dengan berakhirnya lembaganya;

7. Peranan bekas rembug desa di Desa Taman, Kabupaten Sido- 
arjo adalah menentukan dalam masalah tanah. Oleh karena 
itulah dalam hal terjadinya sengketa tanah bekas gogol
di deea tersebut, rerabug deea mengadakan rapat dan memba- 
has perraasalahan tersebut;

8. Mengingat cara pengukuran tanah yang berbeda antara yang 
dilakukan sebelum dan sesudah adanya Peraturan Pemerintah 
ttomor 10 Tahun 1961, bukan tidak mungkin akan terjadi ke
lebihan tanah, Tanah yang merupakan kelebihan tersebut 
meraungkinkan terjadinya sengketa;

9* Sengketa mengenai tanah kelebihan yang terjadi di Desa 
Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo telah ditangani 
oleh rembug desa* toenurut putusan rembug desa, tanah yang 
merupakan kelebihan tersebut dikembalikan kepada para be
kas gogol. Ini berarti bahwa rembug desa masih lebih meng-
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akui semangat kebersamaan dari pada hak milik yang di- 
dasarkan pemikiran individualistis.

Saran
Seyogianya pelaksanaan konversi bekae tanah gogolan ti
dak tetap menjadi hak milik tidak dituangkan dalam ben
tuk Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri 
Dalam Negeri. No. ; tetapi seharusnya di
tuangkan dalam ketentuan undang-undang, agar tidak ber- 
tentangan dengan pasal VII (2) UUPA yang mengatur konver
si bekas tanah gogolan tidak tetap menjadi hak pakai; 
Seyogianya masalah kelebihan pengukuran ataa tanah bekas 
gogolan itu diselesaikan sendiri oleh desa. Apabila ada 
pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan desa 
tersebut, baru dapat mengajukan gugatan kepada pengadil- 
an negeri setempat;
Sering kita jumpai luasnya tanah yang tercantum dalam 
surat keputusan konversi bekas tanah gogolan setelah di- 
adakan pengukuran senyatanya secara agraria, luasnya ta
nah tidak sama atau bahkan lebih banyak dengan yang ter
cantum dalam surat keputusan konversi tersebut dan perlu 
adanya suatu peraturan perundang-undangan mengatur tanah 
yang merupakan kelebihan pengukuran bekas tanah gogolan.
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