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SEHGANTAR

Adalah mcrupakan suatu kewajiban bag! setlap maha- 
siawa yang Kenuntut ilnro di pefcguruan tinggi membuat 
skripsi untuk aemperoleh golar carjananya#

Saya salah seorang di antaranya dalam memenuhi ke- 
wajiban pembuatan Bkripsi ini sangat menaruh perhatian 
terhadap soal agraria, terutama raengenai hak gogolan yang 
sedikit banyak Bering saya dengar di daerah terapat ting- 
gal oelama duapuluh tahun ini*

Hengingat bahva hak gogolan ini sudah tidak ada 
lag! dengan sendirinya peraturan-peraturannya tidak ber- 
laku lagi, bukan raakaud saya untuk raenghidupkan kembali 
hak teroebut dengan segala peraturannya* Justru saya 
ingin mengetahui dan merapelajari peraturan-peraturan di 
mesa laapau yang raungkln saja belun diketahui pula oleh 
para mahaaiswa lainnya* Karena peraturan-peraturan pada 
masa lanpau dengan segala kekurangan atau keleaahannya 
dapat eegera diperbaiki oleh peraturan yang baru, yang 
secuai dengan kebutuhan masyarakat kita«

Dengan judul skripsi MHak Gogolan Sebelun dan Se- 
eudah UUPA (UU Eo« 5/1960) Di Daerah Bangil kabupaten Pa
suruan”, saya telah raencoba aengunpulkan data melalui 
vawancara dengan beberapa orang kepala dooag seorang 
karyav/an kecamatan di daerah Bangil dan Kepa&a Kantor Agra
ria Kabupaten Pasuruan9 dengan tujuan untuk memperoleh
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gambaran yang jelas tentang sogala sesuatu yang ada hu- 
bungannya dengan hak gogolan# balk mengenai peraturannya 
oaupun mengenai konversl dan pelakoanaannya«

Valdupun demikian maolh terdapat kekurangan dal an 
pembahasan ini, mengingat terbatasnya data yang diperoleh 
eerta banyak data yang raenjadi rahasia pejabat atau inatan- 
ol yang tidak dlkemukakan, sehlngga menghaeilkan skripsi 
dalara bentuk yang sederhana Jauh dari oempurna*

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kaoih 
kepada Bapak Soedalha?» S.H* dan Bapak Wisnu Susanto, S.H. 
selaku pcmbimbing I dan IIt di eamping kesibukan seheri-ha- 
ri masih bersedia menyediakan vaktu memerikea skripsi ini 
den memberikan nasihat yang aangat berguna bagi penyempur- 
naan skripsi ini,

Selanjxttnya ucapan terima kaoih dloampalkan pula 
kepada para kepala desa di daerah Bangil, oeorang karyawan 
Kecamatan Bcngil dan Bapak Kepala Kantor Agrarla Kabupa
ten Pasuruan yang telah memberikan data-data dalam penyu- 
ounan skripsi ini*

Mudah~mudahan skripsi ini bermanfaat dan nerupakan 
sedlkit sumbangan bagi yang berminat Qcnpolajarlnya.

Surabaya, Agustus 1981 Penulio
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BAB I 
P E U D A H U I U A N

PermagalahML
Indonesia adalah negara agrario dan tanah roerupakon 

sumber penting bagi penghidupan rakyat dan kesejahteraan 
negara* Sebagian besar dari rakyat adalah buruh tanl atau 
mempunyal pencaharian sedikit banyak bertalian dengan ta
nah dan sebagian kecil adalah petanl. Perkembangan pertani- 
an yang dapat memberikan hasil oobanyak-banyaknya, pertaoa 
tergantung kepada susunan agraria yang serapurna yang s;ngat 
berpengaruh atas berhaoilnya pertanian rakyat dalam usaha 
mencapai kemakmuran dan kebahaglaan*

Seperti telah dialaml di caman pemerintah kolonial, 
bangsa Indonesia tidak mungkin dapat mengenyam manfaat da
ri peraturan agraria yang dladekan, karena hanya mengutama- 
kan kepentingan penduduk golongan fcropah, scdang bagi para 
petanl umumnya berlaku hak-hak tmch menurut hukum adat, 
yang diperlakukan tidak sekuat hukum Barat*

Apabila klta mempelajari sejarah hukua agraria dl 
eaoan lampau9 maka kita akan menemukan 7 (tujuh) jalan 
yang telah ditempuh oleh pemerintah kolonial sejak eaman 
VOC hingga lahlmya Agrarlsche Wet, daccr hukum agrarla 
yang hingga akhlr tahun I960 berlaku dl tanah air kita*

Secara slngkat akan saya porlnci sej^rah hukum agra
rla tersebut dl atas sebagai bcrlkut i

1
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I. Maea VOC tahun 1602 - 1799.
Pada nasa ini pertanian di Indonesia mendapat oe- 

dlkit perhatian, VOC cclclu berpegang teguh pada sis- 
tern monopoll dan senantiaea menuntut agar atelsel con- 
tlngentcn dan leverantieo dijalankan di mana-mana«

2* Masa pemerlntahan Gubemur Jenderal Daendels dari ta
hun 1808 - 1811#

Pada oasa pemerlntahan ini tetap mempertahankan 
oteleel yang telah dijalankan oleh VOCf bahkan ter ja
di penjualan tanah sevara becar-becnran*

3« Waea pemerlntahan Gubernur Jenderal Raffles*
Torjadi pemiIlkan tanch oleh raja-raja, aedang 

rakyath hanya dapat meminjam dengan penggantian berupa 
bahan raentah, Semua tanah menjadi milik guberaemen*

4* Pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal v*d. Bosch di- 
adakan peraturan baru yang terkenal dengan Cultuur- 
stelsel.

Walaupun dalam teorinya steinel ini tidrk terlalu 
buruk, tetapi cara pelaksanaanyr ocn̂ r.t tidak merauce- 
kan. Pajak bumi yang semula dibayar dengan uang digan- 
ti dengan hasil bumi yang .̂ ccrjiya ditetapkan dan sa- 
ngat berhcrga di pesaran Lropth.

5* Dalam tahun 1854 lahirlah ymn^ dic.cbut Regeringcreglo- 
ment dan secara tidak teriiig-ter, ngpji menentang cul- 
tuurstelcol dan memuat peraturm yang raakoudnya untuk
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* «
raelindungi bangsa Indonesia terhadap perkebunan 00cara 
paksaan*

6* Kasa berlakunya Agrarieche Bosluit 1870*
Dengan berlekunya Agrarioche Besluit ini, pemerin

tah Belanda telah menyatakan dirinya sebagai satu-satu- 
nya pemilik tanah di aeluruh kepulauan Indonesia*

7* Masa perubahan yang terjrdi pada tahun 1925*
Dengan adanya perubahan KK menjadi IS, maka pasal 

62 BH diubah menjadi pasal 51 IS ioinya tetap 8 ayat* 
Tetapi pada asasnya politik agrarla Belanda tidak bcr- 
ubah*

Setelah diuraikan secara garie beo r tentang eejc- 
rah hukum agraria di maea laapau, oelanjutnya akan Baya 
uraikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat atas tanah,

Ada 4 (envpat) golongan tentang hak-hak tanah di In- 
doneria yaitu ;
1* hak raemper^unakan atas tanah (beechikkingrecht);
2* hak milik;
3* a rarich eigendom;
4* hak-hak atao tanah dari bangca Indoncoia dan bangea 

aBing di trnah-tanah pcrtikelir*
Sesuai dengan judul ekrlpai yang telah saya pilih, 

raaka hanya akan diuraikan hek-hrk atao tanah seperti ter
oebut pada an^ka 1 dan 2 oaja, yaitu njcn̂ enai hak raeapcr- 
gunafean atao tanah (beachikki^rccht) dan hak milik atao 
tanrh •
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JIfik mempergunakan atas tanah (beschikkingrecht)*
Hak Ini * hldup dalan nacyrakat Indonesia untuk me 

nguasai sebidang tanah dalam batas tertentu bag! kepen- 
tingan bersanuv, serlng juga dicobut hak ulayat. Hak 
ini terutama diperoleh atas tanah liar yang diperguna- 
kan dengan jalan membuka tanah untuk mendirikan desa 
atau untuk raengumpulkan haoil hutan*

Berhubung tanah-tanah di Java dan Kadura kobanyak
an sudah dikerjakan atau ditanomi, sehingga sedikit 
sekali tanah liar, dengan dcmikicn hak roenguasri atau 
menpergunakan dari desa ini tidak lagi merupakon hak 
yang kuat dan di Jawa dan Medura tldhh lagi mempunyai 
arti penting.

Kadang-kadang desa atau badtn-badan yeng mempunyai 
hak mempergunakan atau men^uacci harus bertanggung ja- 
wab atas beberapa pelan̂ garfJi, atau kejahatan yang di- 
lakukan dalam lingkungan tersebut*
Hak milik*

Hak rakyat ^ang ttrpcntin^ pilik, so-
dang tanah yan& di atacny-'. adr\ hak miliknya pada 
umumnya disebut ianah ycsan atau tanah milik,

Jadi pengetion hak milik ialah suctu hak untuk me- 
ngerjakan dan memperlakukcn tenrh-tcnsh scbcgai kcpu- 
nyaan sendiri*

Pada jancn penja$ahan hak oilik ini dianggap dapat 
dipersaaakan dengan hak cigendom, tetapi nengenai kedu-
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dukannya terdapat beberapa perbedaan antara lain bahwa 
hak milik terikat oleh hpkua adat, tidak boleh dijual 
kopada bangsa aslng*

Hak railIk dapat dibagi atas i 

Hak milik peroeorangcn (erfelijk indiyidueel beeits- 
recht)*

Hak milik perseorangon ini terdapat di daerah Java 
Barat, beberapa daerah dl Jawa Tengah, Jawa Timur dan 
di Madura*

Oleh karena eetiap penduduk deoa menurut hukum adat 
berhak membuka tanah liar (kooong), maka tidrk menghe- 
rankan keserapatan memperoleh hak milik atas tanah de
ngan Jalan membuka tanah itu banyak dipcrgunakan oleh 
penduduk, dengan demlkian L.croka memperoleh hak milik 
perseorangan atas tanah*

Mengingat arti dari erfilijk indivldueel bessits- 
recht atau hak milik perseorangan atas tanah, maka hak 
ini dapat dlwarlskan setelah yang punya meninggal atau 
oobelumnya, hal ini tergantung dcrl pada kuat lemahnya 
ha# ulayat dalam bekerjanya ke dalam*
Hak milik komunal (conmunaal bceltorocht)*

Hak milik komunal ini tidak bcrbcda dengan hak mi
lik peroeorangan, hanya terlotak pada pcmegangnya yrng 
dapat balk perseorangan maupn peroekutuan hukum*

Apabila ccorang penduduk deoa membuka tanah dan di 
atasnya mcmpunyai hak milik komunal, make penduduk ter-
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cebut raemperoleh hak pakal atas tanah teroebut# Hal ini 
berarti bahwa ia mempunyai hak untuk mengusahak&n, mem- 
berikan hak mengusahakan kepada orang lain*

Berganti-gantinya penggarap atas bagian tanah ter- 
tentu dan bagian-bagian tanah yang diusohakan oleh 
seorang gogol, adalah akibat dari adanya pengrruh hak 
ulayat yang mula-mula kuat tetapi siakin lama menjadi 
lcnah, hak milik koounal dalan arti kopunyaan beraama 
pada hakikatnya tidak ada*

Menurut hukum adat hak dari gogol itu memang hak 
milik tetapi mendcpat pengeruh yang kuat dari hak ula
yat#

Di Jawa Barat, Kadura, dan bagian Jawa Timur sepan- 
jang mengenai tanah pertcnian rakyat, yang menjadi sub- 
yek dari hak milik adalah Individu, codeng di daerah 
lain adalah deoa#

Jadi tanah komunal itu bukan milik desa tetapi di- 
kuasal oleh hak ulayat dari deaa, red ng ootiap pema- 
kai bagian tanch koounal cobagal Individu harua tunduk 
kepada hak ulayat itu. Tanah dari gogol itu harus dibo- 
dakon dari tanah milik deoa yang sebenarnya; hak gogol 
itu adalah hak peraeorangan, tetapi dalam lingkup hak 
ulayat yang lebih luas sedrjig yang menguaoai tetap pcr- 
sekutuan hul.um adat oeterapat.

Adapun hak dari scoring gogol atao sebidang tanch

i
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baglan dari tanah komunal itu adalah hak pakai yang da
pat bereifat tetap dan turun temurun. Hak pakai ini, 
apabila hak dari deoa tidak naropak lag! akan berubah 
monjadi hak yasan dan oelama tidak aenjadi yaean maka 
tanah komunal itu dikuaoai oleh desa dan oleh hak p?kai 
dari para gogol*

Menurut penyelidikan dari beberapa orang ahli maka 
hak komunal adalah tlmbul dcrl hak beschekking pendcpat 
mane dapat dianggap benar Jika diingat sifat dari kedua 
hak yang sana yaitu bahwa tanah-tanah oemacara itu tidck 
dapat dijual, diberlkan dan oebagainya#1

2* Alaoan Pemllihan Judul
Dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Agrarla 

yaitu Ondang-undang Nomor 5 Sahun I960, maka terjadllah 
perubahan besar den prinsipiil dalan peratnran perundang- 
an agraria yang pada oaat itu berlaku*

Perubahan yang besar den bcroejarah ini perlu di~ 
lkutl oleh setlap rakyat Indonesia yang menyangkut kepen
tingan oocara lan^sung maupun tidak langsung, lebih-lebth 
lagi petugas negara yang lingkungm pckcrjaannya berhu- 
bungan dengan agraria*

Bagi saya yang bekerja di pengadilan negeri, tercsa

^S* Poerwopranoto, Penuntun tcntanrt ISukum Tanah 
(Agraria)* cet* II, Astanabuku Abode, Semareng, l955Th. 13.
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perlu mempelajarl, mengetahui don rcengerti peraturan-per- 
aturan yang berlaku untuk oeouatu hal mengenai hak tanch 
pada unumnya dan hak gogolan pada khuouenya*

Dengan adanya mata kullah hukum agraria yang dibe- 
rikon di fakultas hukum ini banyak membantu saya del an tu- 
gae di pengadilan negeri, terutama tentang sen^keta bekas 
tanah gogol setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agra- 
ria teraebut yang kian hari makin bertambah*

Sengketa tanah yang oering terjedi di kota kecil 
tempat saya bekerja oatu dan lain hal dioebabkan kurang 
mengerti raaeyarakat terhadap hukum agraria yanc baru ini, 
totapi akan lebih parah lagi apablla eaya pun atau petu- 
gao-petugao nogara yang lingkungan pekerjaan mcreka ber- 
hubungan dengan agratia tidak memahami atau mengertl ton- 
tang peraturan-peraturan baik yang berlcku aekar^ng mau- 
pun di masa larapau*

Kesukaran-kecukaran dalam mcnpelajarl hukum agrc- 
ria dapat dimengertl, karena peraturan-peraturan toricbut 
boleh dlkatakan baru dan didasarkan kepada jiwa baru, w >  
laupun uslanya telah mencapal duapuluh tahun sejak dike- 
luarkan pada tahun I960*

Satu hal yang tidak boleh klta lupakan ialah bahwa 
makna dari ouatu kotentuan baru adakalanya hanya dapat kl
ta pahami apablla klta suka menengok ke hukura yang telah 
eilam.

Terdorong oleh keinginan untuk dapat mengikuti per-

i r
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kembangan hukum tanah di roaaa depan, perlu mengetahui se- 
luk beluk peraturan-peraturan yang berlaku balk aekarang 
maupun dl masa lampau*

Oleh kenyataaa itulah eaya nemllih judul dalam 
pembuatan skripsi ini ditambah pula bahwa aejak berlaku- 
nya Undang-undang Bokok Agraria No* 5 Tahun I960, masa* 
lah tanah menjadi aktuil, sehingga rainta perhatian sege- 
nap lapisan oasyarakat*

3» Hetodologi
Untuk mengungkapkan ouatu kebenaran dan untuk mem

peroleh pengetahuan yang obyektiX, dipergunakan peneliti- 
an yang merupakan kegiatan ilmiah, juga merupakan euatu 
metode analisa untuk memenuhi beberapa fungsl yang maauk 
akal dan kesadaran akan kehidupan bersama maupun untuk mo* 
lengkapi perkembangan ilmu itu sendlri*

Jadi suatu karya tulisan harualah berdasarkan fak- 
ta-fakta yang obyektif» agar kebenarannya dapat dipertang- 
gung jawabkan dan langkah-langkah untuk memperoleh fakta- 
fakta tersebut merupakan suatu kegiatan yang disebut pe«- 
nelltian*

Di dalam penelitian ini saya oemakai tehnik pengum- 
pulan data-data melalui perpustakaan den tehnik pengumpul- 
an data dl luar perpustakaan*

Untuk tehnik pengumpulan data melalui perpustakaan 
saya barusaha mendapatkan berb&gai nacam literatur yang
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ada hubungannya dengan skripsi ini, Kemudian membaca, me- 
nelaah dan aemahami ieinya, terakhir mengambil lntisarl 
dari bacaan teraebut*

Sedan&kan dalam tehnlk pengumpulan data di luar 
perpustakaan saya aengadakan wawanoara dengan Kepala Kan
tor Agraria Kabupaten Pasuruan dan beberapa orang kepala 
deoa di daerah Bangil untuk mendapat keterangan atau pen- 
jelasan lebih lengkap mengenai hak gogolan, baik oebelum 
maupun oesudah berlakunya UUPA Ko* 5 Tahun I960 tak ke- 
tinegalan pula eeorang karyawan Kecamatan Bangil* Selain 
itu saya kenrokakan pula beberapa kasus perkara mengenai 
sawah atau tanah gogdl di beberapa tempat sebelum berlaku
nya UUPA yang saya ambil dari Yurisprudensi Indonesia*

Sedang di Pengadilan Kegeri Bcngil, saya telah me- 
neliti pula sebuah perkara khusus mengenai sengketa sawah 
atau tanah gogol sesudah berlakunya UUPA dan putusan ter
sebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti*

Dengan data-data yang diperoleh dari kedua macam 
penelitlan di atas, kemudian saya analisa dan dltucngkan 
ke dalam skripsi ini dengan mempergunakon prin sip-per insip 
dalam hukum agraria pada umumnya dan hak gogolan khucuc- 
nya*

4* Slfltematlka Pembahacan
Untuk mempermudah ganbaran secara menyeluruh dari 

haoil penelitlan di dalam skripsi ini, maka saya membagl

10
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ioi ekripei Ini menjadi lima bab*
Di dalam bab I Pendahuluen, saya menguraikan t 

1* permaealahan;
2, alaoan Pemilihan Judulj 
3* raetodologif 
4» aietematika Pembahaean*

Di dalam bab II saya menguraikan Pengertian Hak 
Gogolan| yaitu 3 1* yang bersifat tetap;

2* yang beroifat sementara/tidak tetap*
Di dalam bab 111 oaya menguraikan Statu* Hak Go

golan aebelum dan sesudah berlakunya UUPA Tahun I960 ya- 
itu tentang :

1. peraturan mengenai hak gogolan di kabupaten 
Pasuruanj

2* konversl hak gogolan dan pelakaanaannya* 
Selanjutnya di dalam bab IV oaya menguraikan i Per- 

masalahan dan Penyelesaiannya* Di oini aaya akan membahao 
tentang, prosedur, keeulitan, lamanya waktu, biaya dan 
lain-lain masalah yanc ada hubungannya dengan konversl 
hak gogolan dan penyelesaiannya, termtouk pendaftarannya* 

Terakhir dl dalam bab V merupakan penutup, saya 
men{_anbil euatu kesimpulan dari ekripsi ini dan eekaligua 
mengecukakan oaron.

Demikianlah langkah~langkah yang oaya ambil dalam 
menyusun dan eenyeleeaikan ekripoi ini*

11V
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BAB II

PEHGERTIAU TENTAIJG HAK GGGOLAH

Hak gogolan yang serlng juga dicebut hak sanggan 
atau pekulen, lalah hak seorang gogol yang meraperoleh 
bagian atas tanah garapan dari tanah komunal desa dengan 
status hak pakai.

Ada dua macam hak gogolan yaitu i
1, Yang bersifat tetap, yaitu apablla para gogol terus 

menerus mempunyai tanah gogolan (tanah garapan) yang 
sama dan jika gogol itu meninggal dunia, gogolannya 
jatuh kepada warisnya yang tertentu, isterinya atau 
anaknya*

Menurut adat setempat ditentukan siapa-siapa dari 
ahli waris yanc akan raewarisi gogolan itu*

Di beberapa daerah jika seorang gogol meninggal 
dunia dan tidak menlnggalkcn atau tidak mempunyai ah
li waris, maka gogolan tersebut oleh kepala desa di* 
llntlrkan kepada aagang ton! yang namanya toreontun 
dalam urutan paling atas« Tetapi, cda kalanya penetap- 
an hal tersebut dititlk berttkan kepada magang tanl 
yang paling lemah ekonominya#

Tetapi pada umumnya, apablla eoorang gogol matl 
tanpa mempunyai ahli waris,atau apablla seorang gogol 
menlnggalkan desa, maka tanahnya kembali kepada desa*

12
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Menurut adat bahwa tanah yang kembali ke deoa hanya 
dapat diberikan kepada magang gogol dari pedukuhan di 
mana terletak tanah teroebut,

Setelah oecara eingkat diuraikan tentang pengertian 
macaa-maoamnya dan oegala ooouatti yang berhubungan de
ngan hak gogolan yang beroifat tetap, kiranya helum 
lengkop apabila tidak dieinggung tentang konversinya 
serta pelakoanaannya, meskipun dalam bab III neftti akan 
saya uraikan pula tentang konversi hak gogolan khuouo 
di daerah Bangil.

Berdaoarkan paoal VII ayat 1 Ketentuan-ketentuan 
Konveroi UUPA, maka hak gogolan, pekulen, atau oanggan 
yang beroifat tetap dikonveroi menjadi hak milik, pelak- 
oanaon konveroinya didaoarkan atas paoal 20 ayat 1 Per- 
aturcn Hentcri Agraria Ho. 2 Tahun I960.

Paoal 20 PMA Ho. 2 Tahun I960 berbunyi ;
(1) Zonvcroi hak gogolan, etnggm atau pekulen yanj 

beroifat tetap menjadi hak milik oebagai yan. di- 
makoud dalam paoal VII cyat (1) Ketentuan-fcetentu- 
an Konversi Undang Undang Pokok Agraria dilakoana- 
kan dengan surat keputuoan penê  aoan Kepala Inopck- 
oi Agraria ycng beroanckutan.

(2) Hak gogolan, oanggan atau pekulen ycng bercifat tc- 
tap apabila para gogol teruo mcneruo mempunyai ta
nah gogolan yang oama dan jika meninggal dunia go
gol anny a itu jatuh kepada waricnya yang tertentu.

(3) Kopala Inopekoi Agrtria oenetapkan ourat keputuorn 
teroebut pada ayat (1) paoal ini dengan memperhati- 
kan pertimbangan Bupati/Kepala Daerah yang beraang- 
kutan mengenai sifat tetap atau tidak tetap dari hak gogolan itu menurut kenyataannya.

(4) Jika ada perbedaan pendr.pat antara Kepala Inopekoi
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Agraria dan Bupati/Kopala Daerah tentang soal apa- 
k&h ouatu hak gogolan heroifat tetap atau tidak 
tetap, demikian juga jika desa yang bersangkutan 
berlalnan pendapat dengan kedua penjabat, maka 
soalnya dikeraukakan lebih dahulu kepada Menteri 
Agraria untuk ©endapat keputusan*
Seperti telah saya uraikan dalam alasan pcmilihan 

judul tersebuti bahwa dengan dlundangkannya UUPA Ho* 0 
Tahun I960 banyak menimbulkan sengketa mengenai pelak- 
oanaaxi hak gogolan yang bersifat tetapf karena terdapat 
porbedaan pcnafoiran mengenai ketentuan UUPA dan Pera
turan Menteri Agraria teroebut di atas*

Setelah klta membaca pasal 20 ayat 1 PMA Ho* 2 Ta
hun I960 klta dapat men&aobil keslmpulan bahwa hak go
golan yang bersifat tetap dikonversi menjadi hak milik* 
Yang menjadi banyak dipersoalkan adalah tentang penger- 
tian hak milik, apakah hak milik yang dimaksud soporti 
hak milik lain yang turun temurun dan dapat dialihkan 
kepada siapapun yang memenuhl syarat sebagai subyek hak 
milik$ atau hak milik ycng terhadapnya macih tetap ber
laku peraturan gogol yang bernumber pada hukum adat*

Menurut fioedi Harsono "Banyak torjadi di beberapa 
daerah dalam pelakcanaan konvercl hak gogolan te
tap diccrtai syarat-syarat, misolnya behwa ceorcnc 
gogol dlwajibkan mcnycrchkan sebaglan haellnya atau 
melakukan sesuatu untuk kepentlngan desa"*
Untuk segera ©engakhiri kekacauan-kekacauan dan seng-

oBoedi Hersono, Undrnr-undrnft Pokok Aftrrrla Sejrrnh 
Penyusunan Isl dan Poiaks^nncinnya llukunAftrarla. bag* I . 
ill. it, DjambatanV kandung, 197^, h. 2594*
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keta-oengketa yang terjadi pada waktu itu, terutama di 
deoa-deoa yang ada tanah gogolan, maka ketiga nentcri 
telah mengeluarkan surat keputuoan beroama pada tahun 
1964 yaitu berupa Keputuoan Beroama Menteri Per t an i an dan 
Agra±±a dan Menteri Dalam Negeri No* SK 40/Ka/1954-DD 18/ 
1/32*

Di dalam Keputuoan Beroama Menteri teroebut dite- 
gaokan* bahwa i

a. kotiveroi hak gogolan ycng beroifat tetap menjadi hak 
milik karena hukum oejak tanggal 24 September I960;

b. oejak tanggal 24 September I960 hak gogol tidak lagi 
tunduk kepada poreturan-percturan gogolan, tetapi pa
da ketentuan yang diatur di dalam UUPA dan peraturan 
pelakoanaannya;

c* pada pelakoanaan konversi dilarcng untuk dioertakan 
oyarat-oyarat H^usus yang nemberatkan gogol; 

d. tanah-tanah gogol yang telah diambil untuk memenuhi 
oyarat-oyarat teroebut, hcruo dikembclikan kepada go
gol yang beroangkutan atau chli warionya, apabila pe- 
ngembalian itu tidak mungkin dllakukan haruo diberi 
tanah lain atau diberikan ; anti rugl berupa uang; 

o* apabila oetelah tanggal 24 September I960 tanah bekao 
gogol yang pemiliknya meninggal dunia diberikan kep-- 
da orang lain, karena dianggap ahli warionya tidak ne- 
nenuhi oyarat-oyarat gogol yang menurut hukum oebenar-

15
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nya sudah tidak berlaku lagi, maka atas permintaan ahli 
warisi tanah yang bersangkutan harus dlkembalikan kepada 
ahli waris tersebut; 

f. apabila sebelum tanggal 24 September I960 tanah gogol 
telah dialihkan kepada orang lain tanpa izin desa, maka 
hak atas tanah yang bersangkutan dinyatakan hapus dan 
tanah kembali kepada desa untuk dijadikan obyek Land- 
reform,^

Dengan penegasan yang tersebut dalam keputusan her- 
aama menteri itu9 dapatlah ditarik kesimpulan bahwa apa 
yang dimaksud dengan "hak milik” dl sini tidak lain adalah 
oama kedudukannya dengan pengertian hak milik yang dimak- 
oud dalam pasal 20 ayat (l) UUPA, ycng berbunyl : "Hak mi
lik adalah hak turun temurun, tcrkuat dan terpenuh yantf da
pat dipunyai orcng atas tanah, dengan ncngingat ketentuan 
dalam pasal 6H«

Berdasarkan penegasan dan penjelacan tersebut dl 
atas torjawablah sudah apa ycn^ selrma ini nenimbulkan oa- 
lah pengettian bahkan banyak terjadi pcrcengketaan di desa 
deoa, terutama mengenai bekas trnah ^ogol#

Bahwa kesalahfahanan d m  oengketa-ccngkcta yang tin- 
bul di desa-desa disebabkan kurang penercngan terhadap ma~ 
sycrakat desa, terutama kepala desa pada uauonya rpasih be- 
lum mecahami peraturan-per?turan atau mungkin juga mereka

16
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menofslrkan menurut eelera maoing~maslng«
Atau mungkin eaja macih ada di antara kepala deoa 

maoih oegan melaksanakan peraturan baru yang menurut pen- 
dapat mereka eangat merugikan 66 sa atau pihok lain*

Seperti telah klta ketahul bahwa UUPA yang mulal 
berlaku pada tanggal 24 September I960 ini meminta perha- 
tion dari pada eetiap goglongan oasyaro&at* karena selaln 
merupakan peraturan yang baru UUPA ini benar-benor meru- 
pakan perubahan yang drat 1 a dcri pada si stem hukum agra
ria yang berlaku sejak soman kolonlal oampai dlkoluarkan- 
nya UUPA ini,

Memang banyak eaya mcndcngar, terutana dl beberapa 
deoa di daerah Bangil banyak tcrjadi perselioihan menge- 
nai tanah bekae gogol ini den mencapai puncaknya pada ta
hun 1963# Hal ini dipergunakan sebagai kesempatan yang 
baik bagi mereka yang tidtak nenyetujui UUPA baru ini, pa- 
dahal yang menjadi korban adalah rakyat yang menggantung- 
kan hidupnya kepada eatu-eatunya tanah yang mereka railiki* 

Dengan surat tanggal 16 April 1964 Ho* Ka 18/40/9, 
Menteri Pertanian dan Agraric nemberikcn pedoman untuk ne- 
lokoanokcn ketentusn-ketentuan kcputuocn bereama teroebut 
oebagai berikut i

a* Bupati/Kepala Daerah yi ng beroongkut; n bcruo me-
nyampcikan deltar kepeda Kepala Inopekoi Agraria 
tentcng deea-desa manr. ynng mempunyai hak gogolcn 
yang beroifat tetap drn deea mana yang oempunyal 
hak gogolan yrng tidck tetap eecual dengan ketrntu- 
an pasal 20 PflA;

17
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b. Kemudian Kepala Inopekoi Agraria mengeluarkan suatu 
surat keputusan yang menegaskan bahwa hak gogolan 
yang terdapat dl desa tersebut adalah bersifat te
tap dan karenanya oejak tcnggal 24 September I960 
dikonversi men jadi hak tailik;

o* Para gogol tidak perlu nengajukan permohanan apapnn, 
karena suari keputusan Kepala Inspekdi Agraiia ter* 
aebut bukan berieikan pcoberian hak baru, melainkan 
sekedar penegasan, bahwa semua syarat-ayarat konver- 
sit telah dipenuhi, oehingga memberi kepastian bahwa 
hak gogolan di desa itu telah dikonverei menjadi hak 
milik;

d. Dalam surat keputuoan teroebut tidak dlsebutkan na
ma casing-macing para to^ol, oelain untuk memudahkan 
administrasi juga supaya tidak menimbulkan ke&ulitan 
dalam pelakaanaannya, karena penegasan tersebut oe- 
kaligus mengenai semua tench bekas gogol ycn£ ada 
di desa itu dan dalam satu desa itu hanya ada satu 
macam tanah gogolan (tetap atau tidak totap);

o. Karena bukan pemberian hak baru maka juga tidak di- 
cantumkan kewajiban uiituk mend^ftarkonnya menurut PP 
Ho, 10 tahun 1§61, tetapi pada petuk fcajak bumi da
pat dibubuhkan catatan, bahwa hak gogolan yang ber
sangkutan telah ditegaokcn konvereinya menjadi hak 
milik dengan menyebutkan tanggal serta ncmer surat 
keputucannya;

f. Atas permintaan p$tra penilik/bekas gogol oendiri su
dah barang tentu hak tercebut dapat didaftarkan oleh 
Kepala KFi\4
Dengan adanyapedoman seperti terse ut di atao rupa- 

nya pemerintah menghendaki peltknanaan dalam penegasan hak 
gogolan itu diadekan dalr.m waktu yang singkat dengan core 
sederhana dan biaya yang uurah, demikian pula pendaftaran- 
nya.

Tetapi dalem prcktek adalnh jauh berbeda, padahal 
b&nyak di antarr pemilik tanah bekao gogolrn belum congerti 
bfettppc. pcntingnya pendaftaran tersebut begi mercka atau

*Ibld.. h. 395-396.
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terhadap pihak lainnya* Dengan memiliki petuk pajak bumi 
saja mereka eudah merasa bahwa petuk pajak itulah sebagai 
bukti hak milik, padahal petuk pajak itu hanya tanda buk- 
ti wajib bayar pajak saja.

Sebagalmana tersebut dalam surat menteri agraria 
dan pertanian yang telah diuraikan di atas kepada para pe
milik tidak ada kewajiban untuk mendaftarkannya.

Tetapi apabila kita membaca penjelasan PP No. 10/61 
maka UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaf- 
taran tanafe dl seluruh wilayah Republik Indonesia#

Dalam penjelasan atas PP Ho* 10/1961 tentang pendaf
taran tanah antara lain diterangkan i 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas ta
nah UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pen* 
daftaran tanah dl seluruh wilayah Hepublik Indonesia. 
Dalam paoal 19 ayat (2) UUPA tersebut ditentukan bah
wa pendaftaran tanah itu harus meliputl dua hal yaitu
a) pengukuran dan pemetaan-pemetacn tanah-tanch oerta 

mcnyelenggarakan tata ucahanya;
b) pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian 

curat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat*
Peraturan dan undang-undang yang mengatur pendaf

taran tanah secara umum terdrpat dalam pasal 19 UUPA, ae- 
cara khusus yang berhubungan dengan hak atas tanah terean- 
turn di dalam pasal 23 mengenai hak milik, pasal 32 menge-
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nai hak guna usaha dan pasal 38 men-enai hak guna bangun- 
an*

Jadi tujuan pendaftaren tanah adalah menjaaia ke- 
pastian hukun dan kepastian hak*

20

2« Teng bersifat sementara/tidck tetap, yaitu apabila pa
ra gogol sendapat tanah gogolan (tanah garapan) yang 
penbaglannya di;jalankan aocara berkala dan jika gogibl 
itu meninggal dunia, gogolannya tidak Jatuh kepada ahli 
warienya*

Pembagian garapan atao goorang gogol dlsandarkan 
pada kwalitas sawah yang nakoudnya untuk aenjaga Jengcn 
seapai seorang gogol teruc menerus aenggarap sawah yang 
subur atau yang tidak oubur saja. Denikian pula dengan 
adanya pembagian tiap-tiap aasa tertentu supeya pemba
gian itu berjalan seadll-adilnya*

Menurut adat desa seorang gogol harus bertempat 
tinggal di desa tempat ia aenggarap sawah gogol itu*

Ada tlga bentuk hak gogolan yang tidak tetap, yal-
tu i
a* yang disebut "atok sirah gilir galeng* i hak aeng- 

garap atau penguasaan tanahnya bersifat turun to- 
raurun (atok uirah), tetapi tanah ycng digsrep/di- 
kuasai itu berganti-ganti (gilir galeng); 

b, yang disebut "gogol ^mBi^an,, atau gogol globa^on,,i 
hak nenggarap/penguacaan tanahnya bercifat turun 
teaurun, tetapi pada suatu waktu tertentu yang aenggarap hanya oebagian dari para gogol maoing- 
aasing untuk aelema waktu (cusia) yang tertentu, 
setelah aana mereka di^anti oleh bagian yang lain 
solaaa waktu yang sama; 

c# yang disebut "gogol gilir aatiH : tanah yang dl-
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garap/dikuasai tetap, tetapi oetelah gogol yang 
bersangkutan meninggal dunla tanahnya diserahkan 
kembali kepada deoa, ycng kemudian memberikannya 
kepada magang gogol yang kedudukannya tertinggl dalam daftar urutan rcnglijot.

Apabila paoal VII ayat (1) Xetentuan-ketimtuan Kon- 
verol UU-t’A mengatur tentang konversi hak gogolan yang ber
oifat tetap, maka paoal VII ayat (2) nya mengatur tentang 
konversi hak gogolan yang beroifat tidck tetap.

Pasal VII ayat (2) Ketentuan-ketentuan Konverei UU
PA menyatakan bahwa 1 "Hak gogolant pekulen atau sang&an 
yang bersifat tidak tetap menjadi hak pakal tersebut pada 
pasal 41 ayat (l) yang member! wewenang dan kewajihan so- 
begai yang dijumpai oleh pemegang heknya pada mulai berla- 
kunya undang-undang inin.

Jadi berbeda dengan hak gogolan yang bersifat te
tap dlkonversl men jadi hak milik, maka halt gogolan yang 
beroifat tidak tetap dikonveroi menjadi hak pakal*

Demikian pula pelakoanaen konversl hak gogolan 
yong beroifat tetap dlatur drlam PHA TIo* 2 Tchun I960, co- 
dangkan pelakoanaen konversl hak gogolan yang beroifat ti
dak tetap dlatur dl dalamnya*

Di slnilah yang men jadi perso^®11 ^ahkan banyak tse- 
nlmbulkan oengketa pada waktu itu mengenai kedudukan hak 
gogolan yang beroifat tidak tetap menjadi hak pakai, apa- 
kah hak pakal lnl maoih tetap tunduk pada peraturan gogol 
atau tidak.

21
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Untuk mengakhlri kerlcuhan dan oengketa-oengketa itu 

maka dikeluarkanlah Keputusan Hercama Menteri Agraria dan 
Kenteri Dalam negeri Bo* 30/Dl;PA&/65-ll/DDH/l965.

Keputusan beroama itu pcrtaca-tamo memberikan pene-
gacan j

a. mengenai apa yang dimakoudkan dengan hak gogolan 
yang beroifat tidak tetap itut yaitu hak gogolan 
yang tidak memenuhl oalah catu uneur hak gogolan 
yang beroifat tetap;

b. bahwa konveroi hak gogolan yang bersifat tidak te
tap menjadi hak pakal karena terjadi hukum pada 
tanggal 24 September I960;

c* bahwa hak pokai aoal konveroi Itu tunduk pada ke- 
tentuan-ketentuan yang dlatur dalam UUPA dan pera
turan- peraturan polakoanaannya dan oelama peraturan 
peraturan teroebut belum ada terhadapnya tetap btr- 
laku ketentuan-ketentuan deoa cetempat yang telah 
dleeoualkan dengan jiwa UUPA* Hioalnya para peme- 
gang hak pakal tidak lagi dikenakan rodl (pekerja- 
on deoa tanpa dibayar)/ Tetapi ketentuan-ketentuan 
mengenai penguasaan tanah-tanch hak pakal bekas go
golan itu oifatnya tetag atau borgilir, haknya tu
run temurun atau tidak*
Jadi hak pakal dl olnl bcrbeda dengan hak milik*
Paoal 41 UUPA berbunyi ocbagai berikut *

oyat (1) ilak pakal adalah hak untuk menggunakan dan/atau 
memungut haoil dari tanah yang diKuaoal longoung 
oleh Uegara atau tanah milik orang lain yang mem
ber i wewenang dan kewajlban yang ditentukan da
lam koputuoan pembcriannya oleh pejabat yang ber- 
wenang memberikannya atau dalam perjanjian pengo- 
lahon tanah, segala oeountu aoal tidak berten- 
tangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undeng- 
undang ini.

1* Dengan Idtilah "hak poke!" ini dlartikan berbagal 
hak-hak untuk menggunakan dan memungut haeil dari
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tanah jang bukan kepunfyaannja eendiri, Tanah bersjjnft- 
kuten 'adalah tanah jant dlkuasai langsung oleh negara 
atau adeleh mlllk orang lain*

Perdjandjlan sewa-menjeva dan perdjandjian pengo- 
lahan tanah tidak termacuk dalan istilah "hak pakai" 
ini.

2* "Hak pakai" ini merupakan suatu "kumpulan penfcer- 
tian" dari pada hak-hak Jang dikenal dalam hukum agra
ria dengan berbagal nama, Jang semuanja dengan oedlklt 
perbedaan berhubung dengan keadaan daerah-daerah, pa* 
da pokoknja member! wewenang kepada Jang mempunjai se- 
bagal jang diaebutkan dalam pasal ini*

Jadi istilah ini tidak hanja terdirl dari satu ma- 
tjam hak, tetapi mentjakup berbagal ha>-hak bersamaan 
jang pada hakekatnja islnja acsual dengan apa jang di- rumuskan dalam ajat Ini.

3, UUPA mengedjar ierwudjudnja kesederhanaan hukum 
dlbidang agrarla* Hal ini s dah dldgelaskan dalam po- mandangan umum di atas*

Oleh karena itu, da am rcngka usaha penjcderhanaan 
ini hak-hak tersebut dalam cub 2 dalam UUPA disebut 
dengan atas nama sadja9 jaknl "hak pakai"*

4. Hak palpal ini tidak bolch bertentangan dengan 
djiwa dari pada UUPA* Mlsainja tidak boleh ter̂ fladi 
pemerasan oleh satu pihak terhadap plhak jang lain 
(pasal 11 ajat l), 7

(Lihat tjatatan dibawch paoal 11 ayat 1) . (

Selanjttnya ayat (2) berbunyi sebagai berikut i 
"Hak pakal dapat diberikan i

a* selama jangka waktu yanc tertentu atau eelama tanahnya 
dipergunakan untuk keperluan ycng tertentu;

b. dengan euma-cuma, dengan penbayaran atau pemberlan jcca 
berupa apapun".

Ayat (2) ini mengatur cera-cara peraberian hak pakal 
mengingat hak pakai adalah suatu hak yang terbatas peoakai*- 
annya menurut jangka vr ktu yan^ ditentukan.

'Sudargo Oautama, Ttyf rlrca Undnntt-undona Pokok A«rn- 
rln. Alumni, Bandung, 1973, h* 121-122.
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Dijeleskan pula baftwa pemberian hak pakai dapat de
ngan cuma-cuaa* tetapi ada kalanya si peraegang hak pakai 
melakukan pembayaran kepada pcnilik tanah dan pembayaran 
itu dapat berupa uang atau berupa jasa apapun*

Kemudian ayat (3) berbunyi sebagai berlkut J ^Pembe- 
rian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syaicat yang me- 
ngandung unsur-unaur peinerasan".

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa dalam oya- 
rat-syarat pemberian hak pakal tidak boleh terdapat hal- 
hol yang bersifat pemer&san terhcdap oi pemokal*

Berdasarkan pasal 41 ayat (l)9 (2) dan (3) don se- 
gala penjelasannya dan klta hubungken pula dengan Keputus
an Beroama Menteri Acraria dan Hcnteri Dalam Negeri Ho*30/ 
DLPAG/65-11/DDI1/1965 dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hak 
gogolan yang bersifat tidak tetap setelch dikonversi men
jadi hak pakal tunduk kepada peraturan dalam UUPA dan se- 
laoa poraturan-peraturan pelaksanacn belun ada tetap ber
laku ketentuan-ketentuan desa &etenpat yang telah dlsesuai- 
kan dengan jiwa UUPA.

Andalkata masih ada pertentangcn antara UUPA dan 
hukum adat dalam hal ini maka yan^ berlaku adalah ketentu- 
cn-ketentuan dalam UUPA.

Ketentuan-ketentuan dalam UUPA harus dipand^ng seba- 
bagai yang lebih tinggl dan yang harus diutamakan* Berlakunya 
hukum adat tidak dapat bertentcngm dengan ascs-asas ycng
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tortora dalam UUPA*8
Selanjutnya dalam keputuoan beroama itu Juga dite- 

tapkan bahwa oetelah ditegaokon bantuk hak gogolannya men- 
Jadi hak pakai, maka tanah hak pakai bekao hak gogolan ti
dak tetap itu diberikan oleh Kepala Inopekoi Agraria yang 
bersangkutan dengan hak milik yang tata car a dan eyarat- 
oyaratnya dieebutkan oecara torporinci dalam keputuoan 
beroama tedi# Kepada ciapa hak milik itu diberikan dan ke- 
wajiban-kewajiban apa yang horuo dipenuhinya tergantung 
kepada bentuk hak gogolan oeoula* Karena pada waktu itu 
ten eh bekao gogolan yang bersangkutan bcnyok yang tidak 
lngi dikuaoai oleh fihok ycn^ berhak menurut peraturan go
gol yang borleku, maka keputuccm bero&ca teroebut Juga 
oombcrikan ketentuan untuk mtnyelooaikcnnya* Pada aeasnya 
hak milik diberikan kepada fihak yac monguacai trnohnya.^ 

Jadi keputuoan beroama itu celain mcncgaokon pendi- 
rlan pemorintah mengenai oifat hak pakai, ockali£UE monyc- 
tckan bahwa hak itu akan diubch menjrdi hak milik*

Berbeda dengan hak gogolan yanc beroifat tetap di
konveroi menjedi hak milik dan hak milik teroebut diberi
kan kepada para gogol atau ahli waricnya ycng aeapunyai 
hak garapan, maka terhadap hak gogolm yang beroifat ti
dak tetap hak milik diberikan kopada pifcak yang menguasai

25

8Ibld.. h. 26.
q̂Boedi Haroono, o p * cit*« h, 398.
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tanahnya.
Menurut pendapat oaya plhak yang mengu&fi&i tanah 

belum tentu yang berhak atas tonah tersebutf mungkin aaja 
ia oebagai penyewa atau yen, dicakoud dalam keputusan bar- 
oana dengan plhak yang mcnguaeai lalah yang mendapat hak 
glXiran penggarapan pada saat hak pakal itu diberlkan ee- 
bagai hak milik.

Berbeda dengan konveroi hak gogolan beroifat tetap 
menjadi hak milik oejak tanggal 29 September I960 dan ou- 
rat keputusan Kepala Incpekoi Agraria merupakan penjelao- 
annya* Sedangkan hak gogolan yanu tido*i tetap dikonveroi 
menjadi hak pakal dan menjadi hak milik pada tanggal dl- 
terbitkannya eursrt keputuean penberian hak oleh Kepala 
Inopekoi Agraria teroebut.

Menurut Bocdi Haroono, "pemberian hak milik antara
lain dicertal oyarat, bahwa jtngka waktu 5 tahun oojak
tanggal curat keputusan penberiennya hak itu dilarang un-

10tuk dlpindohkan kepada pihak lain".
Apablla pemberian hak milik aoal hak pakal dieer- 

tni eyarat eepcrti teroebut di ataof hal dcniklan tidak 
dioyrxatkcn atao hak milik aoal konveroi hak gogolan yang 
beroifat tetap.

Suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kewa- 
jiban untuk mendaftarkennya, b^ik hrJL milik itu beresal

*°Boedi Haroono, o p . clt.. h. 95.
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S v! " ' ------dari konversi hak fcogolan^bersifat tetap maupun bersifat
tidak tetap*

Seperti halnya hak milik berasal dari konversi hak 
gogolan bersifat tetap berdaoerkan keputuoan bersama Men- 
terl Pertaziian dan Agrarla yang telah saya uraikan pada 
halaman 19 f temyata bahwa karena bukan merupakan perabe- 
rian hak baru, maka para pemilik tidak diwajibkan untuk 
mendaftarkonnya#

Tidak diwajibkan bukan berarti tidak boleh mendaf- 
tarkan, apabila eipemilik ingin nendaftarkan sudah barang 
tentu kantor pendaftaran harus menerima permohonan terse- 
but* Karena seperti dijelasktn dalam PP Ho*10/1961 bahwa 
UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia*

Untuk lebih jelas soal pendaftaran ini akan saya 
bahas dalam bab IV,
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BAB III

STATUS HAK GGGOUH SEEEUJI1 DAB SESUDAH 
EEHLAKUHYA UUPA KO* 5/1960

Balais pembahasan bab III Ini saya bagi menjadi dua 
bagian yaitu •
1* Mengenai peraturan hak gogolan dl Kabupaten Pasuruan,*
2. Konverei hak gogolan dan pelakconaennya*

1* Mengenai Peraturan Hak Go&olftn dl Kabupaten Pasuruan 
Sebelum dikeluarkan UUPA Ho. 5/1960, hak cogolan 

tunduk pada aturan bag! gogol yang berlaku menurut hukum 
adat daerah setempat*

lang saya naksudkan aturcn bagi gogol di sini ia- 
lah aturan mengenai gogol yang berlcku dan hidup aerta 
berkembang dl deoa-^desa dl daerth Bcngil Kabupaten Pasu
ruan, mungkin Baja dahulu merupakan pecaturan tcrtulls 
atau uger^uger desa yang bersumber pada hukum adat.

Setelah saya mengadakan vavancara dengan beberapa 
orang kepala desa yang akan saya uraikan dl bawah dan ju
ga dongan seorang karyawan dengan jabatan Pengatur Tata 
Praja pada Kantor Kecamatan Bangil, bernana Abdul Sukur 
yang dilakukan pada tanggal 7 Haret 1981, pada pokoknya 
mensrangkan bahwa aturan hak gogolan dlserohkan kepada 
masing-masing desa setempat asal tidak oenylmpang dcri-

28

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Hak Gogolan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Pokok Agraria  
(undang-Undang No.5 Tahun 1960) Di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan 

Ny. Endjah Hauzar Slamet 



29

pada peraturan puoat. Yang dlraaksud peraturan pusat yaitu 
peraturan yang dibuat oleh penerintah Hindia Belanda da- 
dulu.

Selanjutnya oaudara Abdul Sukur menerangkan* bahwa 
dia telah tlga puluh tahun bekerja dl tyocanatan, dlmulal 
dl Kecaaatan WonoreJo, kemudlon dl Kecamatan Bejl dan ba
ru dua tahun dl Kecaaatan Bangil* Menurut eaudara Abdftl 
Sukur hak gogolan yang ada dl Kabupaten Paouruan pada umum- 
nya bersifat tetap, walaupun peda zaman pemerintahan Hin
dia Belanda ada beberapa deoa yang oengatur hak gogolan 
aecara bergilir, nemang deac nenpunyal wewenang untuk meng- 
adaken aturannya, walaupun demlkian dia mengakul bahwa dla 
tidak begitu mencharal aturan-aturan hak gogolan, nnlngkln 
kepala desa leblh ccmahcni.

Karena di ken tor kecpmaton tidak rnomptmyal perpuo- 
takarjn sehingga aturan-rturan yang lcma hilang begitu 
aturan brru berlaku, untune saja mr,ih dapat dlketenu- 
kan sebuah buku sebagai pegangon untuk Perawai Pomong 
Praja dan Panong Desa antcra lain mcnuat Ordonanoi De
ep ycng dalan bahaaa Belanda dicebut Inlandee Gemeento 
Oidonnantie disingkat 100 (Stbl* 1906 Wo* 03).

Ordonanoi tersebut terdiri dari capat batian i
Bagian I i tentang peraturnn dan pcnghaailan pemerin

tah deaa. paoal 1 - 3 ;
Bagian IIi tentang penguaoam deoa dan perwakilan da- 

lem hak-haknya. paoal 4- 9;
Bagianlllt tentang hak railik dan kepunyaan desa dan 

tentang mendckwa di muka pengadilan atas 
ncna desa. pr.oal 10 - 15 j

Martohandojo, Boberppa Undang-undang dan Peratur- 
gn dnl^m^Peperlntahan Desa, alrapunan* cet, li. tatufa. Sura-

11
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Bagian IV i tentang permlntcan pekerjaan deea dan 
laln^lain punguton deoa* Paoal X6 *■ 17; 

Kotentuan Penutup : Paoal 18 - 20*
160 (Stbl. 1906 No. 85) banyak mefigElami ptfcd- 

bahan dengan Stbl. 1910 Mo. 591, 1913 No.235 dan 1919 
No. 217 dirobah lagi khuous9untuk Prftpinoi Java Timur 
dengan Stbl. 1928 No. 295.

Berhubung tidak dijelackan pasal deni pasal tetapi 
hanya oemuat tnrapl pcaal deal ptccX .di oini saya tidak 
akan meabahas secara terperinci satu dan lain hal untuk 
menghindari kemungkinan salah penafsiran mengingat keter- 
batasan pengetahuan saya terhadap peraturan ini.

Ada beberapa pasal yang penting dalam peraturan 
ini yaitu bagian III yang mengatur tentang hak milik dan 
kepunyaan desa dan tentang mendckwa dl rauka pengadllan 
atao hana deoa. Paoal-paaal teroebut adalah pasal 10, raeng- 
atur tentang larangan melepaokan atau menggadalkan tanah 
kepunyaan desa, paoal 12 mengatur tentang penyerahan hak, 
nenyewakan atau member!kan untuk dlpakai tanch kepunyaan 
deoa kepada Bumlputera atao nama deaa.

Pasal 13 160 mengatur tentang larangan untuk menye~ 
wakan tanah atau menyerahkan haknya memakal tanah kepada 
Bumlputera untuk waktu yang loblh lama dari pada haknya 
sendlri atas tanah itu, juga mengatur tentang perobahcn 
luao oerta lamanya memakal bagicn-bagien tanah desa. Dl 
terangkan pula bahwa lamanya memakal bagian-bagian tanah 
desa hanya dapat terjadi atas peroetujuan \ dari Jumlah

30

12i b M . . h. i.
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orang~$>rang yang berhak oendapat baglan tanah dari desa 
atau padukuhan*

Jadi IQO atau ordonanei desa yang berlaku untuk 
Java dan Madura selain mengatur tentang pemerintahan de
oa mengatur pula tentang hak tanah kopuny cum deca seper- 
tl telah saya uralkan di atas, mengatur pula secara ge- 
rls besar tanah milik desa yaitu tanah gogol*

Sebelum berlaku IGD (Staatsblad tahun 1906 Ho.83) 
pemerintah Belanda dahulu menganggap tanah itu seba
gai milik bersama dari orang-orang yang mempergunakan 
dan bukan sebagai milik desa* Buat pert&ma kalinya da
lam pasal 10 dari undang-undcng teroebut dlanggap seba-
Crii’nllik desa sebagai badan hukum, dengan sebutan Ge

lsmefintelljko grond (tanah milik desa)*
Oleh karena IGO hanya ceauat garls besarnya Baja 

tentang hak gogolan, sudah barang tentu peraturan Inin- 
nya bersuraber pada hukum adat setempat.

Menurut penyelldikan DJoJodigoeno dan Tirtawina- 
ta*^, pengaruh hak ulayat desa adalah sangat kuat tcrhc- 
dap tanah yang telah dlusahakan (pekulen, plajangan dan 
sebagalnya) desa, antara lain t
a* mengadakan syarat-oyarat tertentu bagi oubyek milik :

1. berdlam di desa (ada beberapa perkccuallan di bebe-

31

S*Purwopranoto, o p , citf» h. 18.

%  .Soestandi Ardiwilaga, Hukum Agraria Indonesia 
Alan Teorl dnn Pyaktek. cet. II, Haoa Baru, Bandung, 1962,
• 57-58.
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rapa daerah};
2. laki-laki dewaea atau cudah kawin;
3, laki-laki kuat gave;
4» mengecualikan anak-anak;
5# pererapuan harus menpunyai vakil den sebagAinya*

b. nolarang ©cnyerah lepaokan tanah;
e. raolarang Eengg^un^an (cuiaulatie) bidang-bidang tanah 
d» melarang penecahan (oplitoing) bidcng-bidang tanah;
e« nencabut hak tanah dari pciailiknya karena kelakuan 

yang anti ooaial i tidak ncmbayar landrente, tidak ne- 
menuhi wajib desa, dHhukun penjara dan oebagainya;

f. mempergunakan tanah dalan hal-hal tertentu : karena 
pindah ke desa lain, dioerahkan dengan aukarela, me
ninggal dunia dengan tanpa ceninggalkan ahli war!a;

g« nembatasi pewariacn tanah;
h* Denerintahkan pergantian penggarap tanah (periodieke 

vioseling)*
Berhubung peabahaoan bab III ini mengenai status 

hak gogolan baik aebelum maupun cooudah berlakunya UUPA 
Ho, 5/1960, caka uralan haoil wav/anccra akan caya begi 
menjadi dua bagian pula*

Dalan bagian pertama akan saya naoukkan ke dolcn 
uralan j aengonai peraturan hak gflgolan di Kabupaten ?o- 
Buruan«
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Dalam bagian kedua akan soya raasukkan ke dalam urai- 
an i konversi hak gogolan dan polaksanaannya.

Meokipun telah saya terangkan dl muka bahwa hasil 
wawancara dengan Abdul Sukur sedikit sekali mengetahui me- 
ngenal peraturan hak gogolanp tetapi dia mencoba menjelas- 
kan secara gario besar hal-hal yang ada hubungannya dengan 
hak gogolan*

Bahwa hak gogolan yang ada dl Kabupaten Pasuruan 
mungkln saja beroifat tetap, karena selama Abdul Sukur be- 
kerja di Kecamatan Wonorejo, Beji jarang mendengar istilah 
gogol gilir dalasi artl gilir penggarapan sawah, tetapi 
arti gilir di sini ialah gilir hak, ralsal orang tua nati 
hck bergllir kepada anak laki-laki yang tertua* Pada zaraan 
pemerlntah Hindia Belanda mungkln saja, taf>i sejak tahun 
1939 waktu pertama dia bekcrja tidak pornah ada orange 
orang gogol bergllir, garapan, karena setlap perubahan dl 
deea harus selalu dllaporkan ke Rantor kecamatan*

Menurut Abdul Sukur adal gogolan memang dioerahkan 
sepenuhnya kepada desa, karena desalah yang mengatur,

Untuk mengetahui status hak gogolan dan peraturan- 
peraturan yang berlaku di daerah Bangll, berikut ini akan 
saya uraikan hasil wawancara dengan beberapa orang kepala 
deer.*

Wawancata tanggal 15 Pebruari 1981 terhadap kepala 
desa Kebonwaria, bernama Amlrun Kertohrdipranoto, berumur 
57 tahun, menjabat kepala desa sejak tahun 1956, menggan-
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tikan ayahnya yang menjabot kepala deoa oejak tahun 1931 
eaapai 1956, penduduk asli deoa Kebonwaris*

Desa Kebonwaris dibagi menjadi enam pedukuhan s 
1, Patebon, 2• Bendomungal, 3* Bandung, 4* Bajang, 5. Ba- 
ngajang dan 6* Lemaris. Penduduk oarnpai tahun 1980 kirâ » 
kira berjumlah 2500 orang, pada unumnya potani ada bebe- 
rapa orang yang men jadi guru a^a jUga y<mg bekerja 
di pabrik-pabrik,

Terdapat 171 orang gogol, luao oawch 161 ha dan 
oetiap gogol paling sedikit mendrpat bagian garapan aa- 
wch gogol oeluas 0,625 haf paling banyak 0*965 ha. Gogol** 
an tcrdiri dari taneh basah atau eawah oaja pada umumnya 
oubur, tanah dan tegal kering merupakan hak yasan.

Halt gogolan dahulu bersifat tidak tetap dan biaca 
diccbut gogol gilircn, yan^ dimakcud yaitu para gogol pa- 
dc euatu cos a tertentu menggcrap oawah eecara bergilir 
r.tr.u dioebut tukar tenpat, oedcng junloh orang gogol te
tap, tetapi setelah Jepang datang tidak pernah dilakeana- 
kcn logi, ooal gogol giliran memang diserahkan kepada de
ca.

Syarat-oyarat untuk raenjedi gogol :
1. lcki-laki dewaoa (kuat gawe) atau sudah kawin den wa- 

nita yang wajib nenunjuk wakil untuk melakukan kewa- 
Jibcn terhadap deoa harus diketahui oleh kepala desa;

2. haruo bertempat tinggal dl deaa teroebut;
3* tidak berubeh ingatan;
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4. belun nyonggo gogol (tidak boleh nyonggo gogol rang- 
kap);

5» kuat membayar pajak*
Larangan-larangan bagi para gogol t

1. melcnggar kesusilaan (raerueak pager ayu);
2. meninggalkan desa tanpa izin kepala desa;
3* menjuol tanah gogolan atau menyerehkan tanpa ieinj 
4* tidak membayar pajak;
5. dihukum penjara;
6. tidak melakukan kewajiban desa atau sengaja melalai- 

kannya*
Pelanggarcn-pelanggaran terhedap larangan tersebut 

mgngakibatkan hak gogolannya dieabut, tetapi apabila mo- 
nurut pendrpat desa pelanggaran itu tidak herat, maka si 
pelang cr dikenai beban kewajiban deri desa, misalnya di
va jibken nenberslhkan makam umum, jalcn desa dan parit* 

Tanah gogolan tadi kemudim kembcli ke dosa untuk 
dilinterkan kepada yang berhek melalui rembug desa yang 
dihadiri oleh para gogol, calon gogol, kepala deoa, carik 
deea, pemong desa dan lain-lainnya dan camat atau wakil- 
vckilnya, pada dasarnya desa akan cenjatuhkcn putusannya 
cetelch 3/4 dari junlah para gogol mcnyetujui kepada sia- 
pa hck gogolan itu diberlkan9 dapat juga diberlkan kepada 
or m g  kampung ter tua atau terkuat d m  apablla calon gogol 
lebih dari satu orang, maka diedakan undian dan pada umum 
nya keputusan desa itu dapat diootujui.
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Keputuoan d6oa teroebut dicatat dalam buku putuoan 
dooa atau buku rembug deoa tenteng nama, tcnggal keputuo
an dan yan^ beroangkutan raembutuhkan tandi- t&nggn atau 
cap jempolnya demikian pule tanda tangan atau cap jempol 
dua orang saksi yang diambil dari orang-orang gogol, ke
mudian kepala deoa dan camat ateu wdcilnya*

Buku keputusan deca teroebut kemudian dikirimkan 
kc kantor kecamatan untuk diterunkan ke kantor kabupaten 
di Paouruan deux oetelah disahkan oleh DPT kabupaten buku 
teroebut raelâ Ai kantor kecamatan dikembalikan ke deoa* 
Dengan demlkian menjadi oahlah keputuoan teroebut*

Apabila oeorang gogol meninggal dunia, meninggal- 
ken oeorang anak yang belum dewaoa, maka deoa akan menja- 
tuhkan keputusan, bahwa hak gogolen jatuh kepada janda, 
tetapi apabila ada anak laki-laki dan anak percmpuan yang 
oudch dewaoa, maka deoa akan menjatuhkan keputuoan bahwa 
hak gogolan tadi dijatuhkan kepada anak laki-laki, oedang 
apabila ada anak perempuan ftewasa jatuh kepada anak perem- 
puan« Tetapi apabila tidak mempunyai anak hak gogolan ja
tuh kepada jandanya dan apabila tidak meninggalkan ahli 
wario, maka oawah gogolan kembali ke deoa* Kemudian nela- 
lui rembug deoa oawah gogolan itu akan dijatuhkan kepada 
orang lain dengan cara-cara seperti teroebut di atao*

Bahwa peralihan kepada ahli wariopun melalui kepu
tuoan deoa yang kemudian dioahkan pula oleh DPD kabupaten 
Paouruan*
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Selanjutnya kepala dega menerangkan bahwa sawah-sa- 
wah dan tanah kering atau tegal balk gogol maupun yasan 
tercatat dalam buku loter C diocbut buku C desa dan un^uk 
membedakannya hanya ditulis gl. artinya gogol* Petikan da
ri buku C dc3a dlaebut loter D aenunjukkan bahwa yang ne~ 
manya tereantum dalam later D teroebut adalah orang yang 
wajib membayar pajak atau merupakan Surat Ketetapan luran 
Pembangunan Daerah, Ada pula buku pajak desa yang disebut 
buku Leter F, yaitu daftar orang-orang yang harus memba- 
yar jumlah pajak ycng telah ditentukan besarnya dan pajak 
ini.jttiap tahun bisa berubah.

Setiap ada perubahan baik mengenai hak gogolan mau
pun yasan harus selalu dicatat dalam buku C desa pada ko - 
lorn sebab-sebab perubahan, Untuk eawah gogol setelah ada 
putusan desa yang mengalihkan hak gogolan misalnya dari 
A kepada Bf maka dalam buku deoa pada kolom sebab-sebab 
perubahan harus dicatat tanggal perubahan dan dicebut pula 
nomer berspa eerta atas nâ .a siapa* Untuk tanah yasan per
ubahan itu biaoanya terj^di karena tanah itu oleh pemi- 
liknya dijual kepada orang lain ajau karena adanya penghi- 
bchcn ateu pembagian waris,

Menurut keterangan kepala desa yang diperoleh dcri 
ayahnya oomasa men jab at kepala desa pada tahun 1931 pada 
umumnya orang-orang desa Jorang yan& mau menjadi gogolf 

karena poraturannya terlalu berat* Pada waktu itu masih 
dikenakan korja rodi, juga sobenarnya pajak bagi sawah go

37
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gol lebih tinggi Jika dibandingkan dengan sawah atau tanah 
yang bukan gegol* Tetapi tentcng pengairan untuk sawah go
gol dlutamakan artinya dibedrkon dengan sawah yasan*

Wawancara dengan kepala desa Gempeng pada tanggal 
17 Pebruari 1981, bernama Irfan Gondo Raharjo, umur 45 ta
hun, nenjabat kepala deea Genpcng sejok bulan Mei 1967, 
penduduk asli desa Gempeng mcnyr.ti.Itan antara lain sebagai 
tersebut di bawah ini*

Desa Gempeng terdiri dcxi 5 pedukuhan yaitu s
1. Pedukuhan Geapeng, 2* Pedukuhan Ketanen, 3. Pedukuhan 
Pesatjggrchan, 4* Pedukuhan Gomyok dan 5* PeduRuhan Babat- 
cn*

Jumlah penduiuk 4296 oreng terdiri dari : petani, 
pedjtong, buruh-buruh dan pegawai negori*

Xerdapat 92 orcmg gogol, luas cai;ah gogol 75*556 
Ha, luas tegal gogol 9*024 Ha* Setiap go^ol mendapat ba- 
gian sawah atau tcgal piling sedikit oeluac 0,^o Ua dan 
paling banyak seluas 0,630 Ua*

Hak gogolan di desa Oeropeng bersifat tetap, kecu- 
ali di pedukuhan Gomyok dahiilu tidr.k tetap karena tanah 
don sawah kesuburannya kurang morata dan kalau tidak sa- 
loh sejak Indonesia cerdeka gilirennya tidak pernah di- 
loksanakan*

Oleh karena adanya syarat-syarat, lerangan-larang- 
cn, nacam pelanggaran serta ccra-cara rapat deoa yeng ber- 
hubungan dengan hak gogolan ini tidak berbeda dengan desa
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Xebonwaris, maka saya tidak akan menguraikan lagi tentang 
hal teroebut, hanya ada oatu tambahan bahwa oleh karena 
di desa Gempeng ini banyak pegawai Negeri, maka ada larang- 
an bagi pegawai Hegeri menjadi orang gogol.

Meskipun monurut peraturan gogol bahwa sawah gogol 
tidak boleh dijual, tetapi ada beberapa orang raelakukan 
panjualan tanpa setahu kepala deoa dengan alasan dioewa- 
kan* Hal demlkian ini baru diketahui setelah berlakunya 
UUPA pada tahun I960, untung saja tidak menimbulkan kesu- 
litan karena dlantara mercka t^rdcvmt saling pengertian* 

Wawancara dengan kepala desa Carat pada tanggal 20 
Pebruarl 1981, bernama S* l'ondoculyo, berumur 58 tahun, 
menjadi kepala desa Carat cejok tahun 1950, beraaal dari 
pedukuhan Raos, yang dapat diuraikan sebagai berikut*J

Desa Carat terdiri dari dua pedukuhan yaitu i pedu
kuhan Carat dan pedukuhan Haos* Penduduk desa Carat ber- 
juoloh 3636 orang, terdiri dari petcni, pedagang, burhh~ 
buruh dan sebagian kecil pegawai negeri*

Terdapat 174 orang gogol, dengan luas tanah basah 
89 Ha dan tanah kering 48 Ha* booteng gogol poling sedi* 
kit menggarap sawah atau tanah kering (tegol) seluas $ Ha 
paling banyak 1 Ha* Pajak untuk sawah dan tanah kering 
berboda, biasanya oawoh lebih tinggl dari tanah kering.

Hak gogolan di desa Carat ini dahulu tidak tetap 
yaitu para gogol menurut ketcntuan yang berlaku di desa 
Carat tlap 2 atau 5 tohuru cekali menggarap bagian gogol
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secara bergilir baik untuk sawah maupun untuk tanah kering* 
Pada urauanya sawah gogol subur karena pengairannya didahulu- 
kan dari sawah bukan gogol, sedangkan mengenai tanah kering 
ini tergantung kepada inusim, kalau musira hujan dappft ditc- 
ncni, tetapi ada juga tanaman yang tidak be^itu membutuhkan 
benyak air, misalnya saja ubi kayu,

Pada umumnya penggarapan secara bergilir ini dilaku- 
knn menurut kenyataannya eecara oukarela dan jarang raenemui 
kesuliton, bahkan lema-kelamaan coal giliran ini menjadi 
hllang don pada waktu kepala desa ini menjadi carik sekitar 
tahun 1946f giliron sudah tidak eda lagi.

Derbeda dengan kepala desa Xebonwaris dan Gempeng, 
kepala desa Carat ini men£©tahui setidak-tidaknya mengerti, 
brhwn ad^ peraturan desa yang disebut IGO, tetapi dia sendi- 
ri belum pernah ncnbcca peraturan tercebut hanya sering men- 
don^nr sj'ja dan porcturcn penerintrhcn di desa ternrsuk per- 
r.turan hck gogolan menurut kepala desn ini adrlah berascl 
-J:ri IGO, di samping itu ada ju^a yang borsunber kepeda hukum 
r4nt.

I'engenai adnnya syarat-oyarr.t, larrn^an, naccm pelang- 
C rr n yrng borhubungan dengan ha,, gogolan deniUimi pula 
ncngcnai carn-cara pelakoLhaci* rapat desa oenpai kepada pu- 
tutannyr mengenai peralihan hvk gogolan adalah soma dengan 
deea tordnhulu, oleh karena itu cayc tidrk ckan menguraikan 
lrgi ncngenai hal tertobul.

VJawancora dengan kepala desa Pt.grk, hernama M.D, Sumo-
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diharjo, berusmr 60 tahun, nenjabat kepala deoa Pagak 
oejak tahun 1967, dllakukan pada tanggal 23 Pebruarl 
1981* Penduduk deoa Pagak aoll, ayahnya bekao gogol menya- 
takan bahwa deoa Pagak tcrditi dc-ri 3 feedu^uhoa yaitu ! 
pedukuhan Pagak, pedukuhan Bakalan dan pedukuhan fcemambang, 
berpenduduk 2200 orang* Terdiri dcri petanl, pedagang 
dan pegawai negeri*

Di aini terdapat 148 orang togol, dengan luae oawah 
131 Ha den sedlkit tanah kering kira-kira 2 Ha* Setiap go
gol racneriraa bagian sawch atau tanah kering paling oedlkit 
$ Ha dan paling banyak 0,87 - 0,90 Ha*

Kcl gogolan bersifat tidak tetap, yaitu menurut ke- 
tentuan yang berlcku di deea bahwa oetiap gogol oecara ber- 
gilir menggarap tanah baglan masing-raaeing oelama waktu ter- 
tcntu. Hal demlkian mungkin eaja berlaku pada maoa peme- 
rlntrhcn Belanda, tetapi cetolch penerintehan Jepang oe- 
ingnt keprln deoa ini j orang terJadi giliran atau dalam prak 
teknya tidak ptrnah dilaksanakan, f̂itapi coring ju&a dila- 
kukon tukrr-menukcr sectxa pribadi baik topeiigotahuan atau 
Xf'jipn cepengetahuan dari kepala deoa*

Pada UDUinnyt. yirng tienjidi gogol adalah orang-orang 
yrn* tidak ncEpunyai tiatu pencoharian lain oelain bertani* 

Tidak dilakeoiokannya penggarapan eawah secara ber- 
gilir, mungkin saja supaya tidak menyulitkon administrasi 
deor, karena actiap perubahan haruo oolalu dicatat dalam 
buku deca, lain lialnya apabila cawah itu hanya dioewakan
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aaja.
Seperti keterangan kepala deoa lainnya, kepala de- 

Pagak ini pun aenjelaekan tentang oyn.rat-eyarat untuk lien- 
Jadi gogol | larangan-larangan dan pelanggarcn-pelahggaran 
eerta cara-cara peralihan hak gogolan dari seorang kepada 
lainnya oampai kepada putuoan dooa yang harus dieahkan 
oleh DPD kabupaten Pasuruan.

Wawancara kelima dengan kepala deaa Sidowayah, di- 
lakukan pada tanggal 25 Bebruari 1981, kepala desa Sido
wayah bernama Dinoto, berumur kira-kira 60 tahun» 
menjabat kepala deaa Sidowayah pada tanggal 19-3-1973* me- 
nyatakan bahwa deea Sidowayah terdiri dari 3 pedukuhan 
yaitu : pedukuhan Sidowayah, pedukuhan Kindi dan pedukuhan 
Hojotunon* Berpnnduduk 1595 orang, terdiri dari petani, 
pedagang dan beberapa orang guru* lerdapat 98 orang gogol, 
dengan luao oawah 108 Ua menurut klaoircn 1976, oetAap 
orang gogol paling oedikit menggartp begiannya 0,50 - 0,60 
Ha dan paling banyak antara 0,80 - 1 ka. Hak gogolan dl 
oini termaouk bersifat tidak tetap karena menurut peratur
an deoa dahulu mengenai penggarapannya digilir setiap 10 
tahun oekali, tetapi oonurut kenyataannya seingat kepala 
deoa oetelah jaraan Jepang belum pemah dilakoanakan lagi* 
Pada jam an Jepang or eng-orang gogol tidak luput dari pe- 
raturan-peraturan yang dibuat pemerintah Jepang, znioalnya 
oaja apabila ada orang gogol yang oanolak untuk dijadikan 
romuoha, oaka gogolannya akan dicabut*
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Meskipun sawah gogoi acnurut peraturan desa tidak 
boleh dijual, tetapi banyak diantara orang-orang gogol 
nenjualnya secara diam-diam atau mungkin juga sepengetahu- 
an kepala desa kenyataannya tidak dlaobil tindakan*

Mengenai oyarat-oyarat, pelanggaran-polanggaran 
serta sankeinya bagi orang-orang gogol demlkian pula menge
nai cara-cara rapat atau rembug desa oampai keputusan deoa 
yang hsrus dioahkan oleh kabupaten Pasuruan telah diurai- 
kan secara Jelao oleh kepala deoa teroebut oeouai dan sama 
dengan desa-desa seperti telah oaya uralkan di atas*

Wawancara terakhir dengcn kepala deoa Denso bernama 
Watiman Darmorahardjo, umur 66 tahun, menJabat kepala deoa 
sejak tahun 1966* Wawancara dllakukan pada tanggal 5 Karet 
1981* Kepala desa tersebut adalah penduduk aoll desa Dermo, 
penoiunan AIK I*

Desa Derrao terdiri dari 3 pedukuhan yaitu ; peduku
han Dermo, pedukuhan lumpangbolong dan pedukuhan Sukalipuro* 
Jumlah penduduk 3613, terdiri dari petanl, pedagang dan pe
gawai negeri.

$trfca£&t 96 orang gogol, luao oawah 126 Ha. Setlap 
orang gogol paling oediklt menggarap baglannya 0,750 da 
dan paling banyak 1,70 da*

Hak gogolan dl deca Dermo ini bersifat tetap, kepala 
desa dapat mengatakan demlkian oelaln penduduk asli ju^a 
mengctahui bahwa orang yang menggarap begiannya oejak tahun 
1937 tetap menggarap bagiannya itu Jcdi tidak pernah bor-

*3
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UNWr 1 44
s ingilir. Dan hak gogolan Jikan̂ tferpindah kepada anaknya atau 

kepada ahli warie lainnya apablla pemegang hak gogolan 
teraebut meninggal dunia atau tidak kuat lagi nyonggo go
gol*

Pada tahun 1937 ada suatu periatiwa yang maaih di~ 
ingatnya yaltu ada ceorang gogol yang bernama All Suiaan- 
tri hampir saja hak gogolannya dieabut oleh desa karena 
dla Delama setahun nunggak membayax pajak, untung ada aau- 
daranya yang beraodia membantu, aehlngga pencabutan hak go
golannya tidak jadi dilakacnakan* Apablla ada pelanggaran 
dari eeorang gogol miaalnya tidak raenbaycr pajak, merusak 
pagar ayu, mendapat hukuman dan lain-lainnya yang menurut 
adat desa berkelakuan kurang balk, naka hak gogolan oleh 
deaa dlcabut dan kemball ke desa* Selenjutnya ahli waria 
tidak borhak meneriraa hak gogolan9 tetapi desa akan menen- 
tukan rombug deaa tentang Biapa yang bcrhak raenerima hak 
gogolan tereebut dan pada pokoknya diutmcakan pemegcng 
gogol tortua atau orang karapung terkuat yan£ tolah memcnuhi 
cyarat-syarat untuk raenjadi aeorang gogol.

Kenurut kepala deaa teraebut mengenai aifat hak go- 
golrn yaitu tetap atau tidak tetap tergcntung kcpad̂ , per- 
aturan desa yang bersangkutah, karena desa meapunyni hak 
men^; tur dan nengurus rumah tang^anyr senliri yang dijalan- 
kannya dengan mengingnt peraturm pcncrintah pueat dan pe- 
meri tch daereh.

Scperti halnya di deaa-deoa lain dalan kabupaten

T
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Pasuruan mungkin eaja ada hak gogolan yang tidak to tap dan 
biaeanya dikaitkan dengan keadaan tanah eawah atau tanah 
yang berbeda kwalitaanya* Tetapi aopengatahuan kepala deoa 
untuk kawadanan Bangil pada uimimnya di tiap-tiap deea hak 
cogolannya bersifat totap*

Mengenai eyarat-Byarat, larangan-larangan dan pa- 
langgarim~pelanggaran terhadap hak gogolan deoikian pula 
nengcnai rapat deea sarta peraturannya dan pttusan desa telai 
diterangkan dengan Jelae seperti keterangan-keterangan kepaii 
deoa lalnnya*

Dari hasil wawancara yang tolah eaya uraikan di atas 
pada pokoknya di tiap-tiap desa di daerah Bangil hampir ter- 
dapat keeeragaman peraturen desa mcggenai hak gogolan, di 
oamping ada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin tidak be- 
gitu berarti*

Di an tar a beberapa orang kepala dose, tersebut, hanya 
dua orang kepala deoa yaitu kopala deaa xebonwaris dan Ca
rat yang nenjadi kepala deaa aebelum tahun I960, scdangkon 
oiapat orang lainnya nenjabet kepala deoa itu cotelah berloku
UbPA no. 5/1960,

Sebeluci orya melangkah kepada urcian bagian kedua, 
akan oaya sertakan dl oini beberapa buah ctfmtoh dari Ynrio- 
prudensi Indonesia yang berkenan dengan macalah agroria, ae- 
bclun bcrlaku UUPA No* 5/1960*

Putuoan Mahkamah Agung tanggal 21 Juni 1953 Eo. 149
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£/Sip,/1958*^ Putusan tersebut znenetapkan bahva i wPe« 
ngadilan Negeri tidak berkuaca nerubah atau aembatalkan 
putusan desa mengenai cawah pekulen". Putuoan Mahkamah 
Aflung tanggal 18 Oktober 1958 l!o,301 K/Sip.;i958.16 
Putuoan teraebut monetapkan bchwa i "Penunlukan tanah 
pokulen seinata-iaata dari Rapat Desa, yang diberikan ke- 
pcdenya oleh hukum adat* Pengadilan Hegeri tidak berhak 
noninJau tentang benar tidaknya putusan Kapat Desa ter- 
oebut’1 •

Dari kedua putusan Mehkanah Agung teraebut mcnun- 
jukkaii betapa kuatnya putuoan ycng bersuober gada hukum
adat. Sudah tentu putusan tersebut harus dapat diteriraa

1oleh raaeyarakat desa, khuouo orang-orang gogol pada waktu 
itU| karena pengcdilan negeri tidak berhak meninjau benar 
tidaknya putusan desa itu*

Sekarang persoalannya bagairaana apabila ternyata 
putuora desa tersebut bcrtcntangcn dengan undang-undcn*;« 
Tang caya makeud dengan undang-undang di sini ialah per- 
aturcji yeng berlaku pada jaman ti India Be land a*

Untuk menjawab persoalfcan tersebut di atas saya 
r.kcn nengutip bunyi pasal 6 160 sebagai berikut :
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(l) DalAn monjalankan pokerJaannya, maka kepala desa 
coberapa dapat neminto j^rtimbangan lainnya ong-
fota pemerintah deoa*entang porkara-perkara yang penting oleh kepala 
desa tidak diambil keputusan, sebelum la bennu- 
fakat dalam rapat ŷ  ng dikunjungi oleh selaih 
anggota pemerintahan deoa, jug a oleh penduduk yang 
berhaH mcmilih, oerta lain-lain penduduk yang di- 
pandang patut untuk turut berraufakatan, satu dan 
lain dengen raengingrt kebiasaan di tempat itu*

(5) Jika perkera-perkara ycng pen ting di atae hanya 
mengenai kepentingan euatu fiukuh ataji desa Keraja- 
an Uioofdveetigingjsaja, maka yang dipanggil untuk 
menghadiri rapat permufrkatan itu hanyalah pendu
duk yang berhak meiailih dan lain-lain orang yang 
menurut kebiasacn di teupat itu patut Juga untuk 
menghadiri*

(4) Keputusan-keputuean ycng oifatnya soperti tcroebut 
dalam ayat (2)* maka jika ia bertentangan dengan 
undang-undang (wet) atau kepentingan umum, maka ke- 
putusan itu dapat dibatalkan tiap-tiap waktu oleh 
College van Gecominiteerd< n dengan euatu keputusan 
yang memuat alaean-olaaannya* Atae keputusan ini 
diperkenankan minta bending thoger beroep) pada 
College van Gedeputeerden dalam waktu satu bulan*

Dengan ini jelaolah bahwa pcngadilan negeri tidak ber-
wenang membatalkan keputusan desa*

Contoh selanjutnya adalah putuoan Mahka.ah A^ung
tanggal 2 September 1961 Ho* 200 t/Sip./^Gl*1^

Putuoan tersebut menyatakan bahwa s Mdi daerah Klaten
tidak diperkenankan aeorang memiliki dua sawah sanggan"*

Dari hasil wawaneara saya dongcn beberapa orrng ke-
pala deoa di daerah Bangil dikenal pula hal oerupa yaitu se-
orong ;ogol tidak diperbolehkan nyonggo gogol rangkap*
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Contoh terakhir adalah putusan Mahkamah Agung 
tanggftl 10 Oktober 1956 Ho. 52 K/Slp./1956.18

Putuoan tersebut menyatakan bahwa s "menurut hukum 
adat di desa Sukorejo, Kabupaten Lamongan, tanah gogolan 
( bukan tanah yasan } hanya dapat dihaki atau dipinJamkan 
oleh orang-orang yang herdian di dal am walayah deaa ter- 
oobut"*

Hal serupa terdapat pula dibeberapa desa seperti 
telah diuraikan terdahulu dari haoil vawancara oaya 
dengan beberapa orong kepala deaa di daerah Bangil*

2* Konvcrni Hak Qonolan Tan Pelakoanaannyn
Setolah acya raenguraikan docara garis beaer per- 

aturan hak gogolan di daerah Bangil sebagai hcsil wawan- 
crra dengan beberapa orang kepala deaa dan seorang karya- 
vrn Kccmnatan Bangil dengan jabatan Pengatur Tata Praja 
bernama Abdul Sukur, maka uraian di lawoh inipun adalah 
lanjutan haoil wawancara pada vaktu, tonpat dan dengcn 
orang yang aama.

Haoil wavancara dengan kepala deaa Kebonwaris. Ke
pala deaa ini waktu berlaku UUPA Mo* 5/1960 baru erapct 
tahun menjabat kepala desa Kebonworic.

Iiak gogolan di desa Kebo;*waric dAkonversi menjadi 
hak nilik berdaearkan curat keputuaan Inapekoi Agraria
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Java Timur* nomor dan tanggal tidak ingat tahun 1964*
Hal konversi ini oelngat kepala desa ada pemberltahuan 
dari Kecamatan Pandaan, mungkin Juga ada rapat di kecama- 
taxi| tetapi eudah lupa dan kemudian kepala desa di- 
porintahkan untuk mengirimkan daltar nama-nama orang- go*- 
gol dengan menyebut sifat hak gogolan yang ada dl desa* 
l>emua orang gogol dikumpulkan dl Balai Deoa kemudian ke- 
pala deoa mengumumkan bahwa aejak dikeluarkan surat kepu>- 
tuoan teroobut hak gogolan di desa Kebonwarie dikonveroi 
menjadi hak milik dan hak milik teraebut diberikan kepada 
para gogol yang pada aaat itu merapunyai hak garapan oawah 
gogol yang eah. Pelaksanaannya congat ocdcrhana yaitu 
ootiap bekaa or eng gogol diharuakan mengumpulkan petok 
pejak bumi, kemudian kepala deoa memberikan catatan di 
atao tiap-tiap petok teraebut yang raaksudnya berdaaarkan 
ourat keputuaan tersebut di ataa tanah gogol menjadi hak 
milik| cotoleh membubuhkan tanda tangan disertai cap de- 
aa, petok teraebut dlkembalikan kepada yang bereengkutan. 
Eecklpun tanah menjadl hak milik, tetapi kewajiban-kewa- 
jibcn terhadap deoa oebagal oeorang gogol maolh tetap, ml- 
c&lnya krocokan, yaitu bekerja oama untuk kepentingan de
oa. Dclra pelakoanaan konverri ini eudah tentu ada kekl- 
aruhan, tetapi pada umumnya dapat dlaeleoaikan di deoa* 
Setolah dikonvcroi pomogang tanah bekao gogol menjadi ber- 
tanbah dcri 171 orang nonjadi 380 oreng, karena di antara 
nereka ada yang dlbagl waria, ada yang dihibahkan dan
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ada juga yang dijuol.
Haoil wavancara dengan kepala desa Gempeng* Kepala 

desa ini pada waktu pelakaanaan konveroi belum menjadi 
kepala deaa, tetapi la mengerti bahwa hak gogolan di deaa 
Qempeng dikonverai menjadi hak oilik«

Berdaearkan buku putuoan deaa yang telah dikuatkan 
oleh camat tanggal 15*7*1965 antera lain memuat s 

1* tanah gogolan di desa Gempcng bereifat tetap;
E. ncnctapkan orang-orang yang nenerima bekas tanah 

gogolan yan^ eudali menjadi hak milik ada 92 orang;
5* pekerjaan deaa dan kewajiban yang menjadi beban 

bekao para gogol tetap seperti biaoa.
Setelah dikonverei pemegang tanah bekae gogol menjadi 

197 orang, karena setelah menjadi hek nilik mereka dapat 
mombagi-bagi tanah teroebut, miealnya ada yang dlbagi wario 
rdG juga yang dijual* Sejak kepala dcoa menjabat di deaa 
Cecpeng belum pernah terjadi ccngkota mengenai tanah bekao 
gogol.

Haoil wavancara dengan kepala deaa Carat* Di sekitar 
trhun i960 di Kecamatan Gempol diadakan rapat yang dihadiri 
oleh 15 dooa, makoudnya oupaya tiap-tiap deea dalam Kecama- 
ten Gcnpol mcngirimkan daftar-daftar nama orang-orcng gogol 
serta nengonai oifat hak gogolan yang ada di masing-maoing 
deca, daftar nama-nama teroebut akan diteruckan di Kabupa
ten Pacuruan« Pada taiun 1964 berdaaarkan curat keputuoan 
Kepala Inepekoi Agraria tanggal dan nomornya sudah tidak 
ingrt legi ditegaakan bahwa hak gogolan di Kabupaten Pasuruan
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adalah hak gogol tetap dan dikonveroi menjadi hak milik9 
hal ini kalau tidak oalah diumumkan dalam rapat dl ke- 
canatan pula* lei ponogaoan tidak Jauh berbeda dengan 
apa yang dilakoanakan dl desa Gempeng, dlcatut dibuku 
dan dikuatkan oleh Caraat Gempol* Oleh kepala deoa diuraun- 
kan kepada oreng-prang gogol tentang hal-hal oepertl ter* 
oebut dl atae» Kemudian memerintahkan kepada bekao para 
gogol untuk BO&gumpulkan petok pajak dun di atao petok 
teroobut kepala deoa memberikan catatan bahwa berdaaarkan 
ourat keputuoan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur hak go
golan tetap dikonveroi menjadi hak milik, setelah Itu dl* 
tmdatanganl dan dieap oleh desa Carat. Setelah dikonveroi 
penllik bekas sawah dan tanah gogol menjadi berubah dan 
bertambah banyak, mungkin ada yang dibagl wario, ada yang 
dlhlbahkan bohkan ada yang dijual* Sekarang kira^kira 628 
orrm*. yang nenjadi pemilik bekao oawah atau tanah gogol 
teroobut*

Haoil wawancara dengan kepala deoa Pagak*
Kepala deoa 2agak ini baru menjr.bet pada tahun 1966 

jrdl cetoloh polakoanaan konveroi, tetapi oedlkit banyak 
nenrctchui karena ayahnya bekao orang gogol, Pada tahun 
1964 orang-orcng gogol diperintahkan oleh kepcla deoa yang 
lr.cn oupaya nengumpulkan petok pajak, kemudian- dl ataa pe
tok tcreebut dlcatat bahwa berdaoarkan curat keputuoa Ke
pala Inrpekoi Agraria Jatlm ditegaeKan hak gogolan tetap 
di3 onveroi menjadi hak milik# kemudian dltandatanganl oleh
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kepala desa disertai cap deea* Vaktu se ah terima buku pu
tuoan desa raasih ada di Kecamatan Beji dan waktu kepala 
desa yang baru ini menanyakan ternyata oreng yang memegang 
beg 1 an laporen deda telah meningeal dunia, sehingga buku 
putusan desa yang memuat segala kejadian di desa dan men- 
catat pula tentang penegasan konveroi hak gogolan di deoa 
sampai saat ini tidak diketemukan.
Pada pokoknya hak gogolan yang ada di desa Pagak adalah 
gogo} teta^ dan dikonversi menjadi hak milik, tetapi kewa- 
jiban dan pekerjaan desa yang menjadi beban para gogol da- 
hulu tetap dilakoanakan seperti biasa. Setelah dikonversi 
menjadi hak milik, pemegang atau pemilik bekas tanah gogol 
berdaBarkan petok pajak menjadi 772 orang, karena di anta- 
ra moreka telah membagi waris dihibahkan atau ada pula 
yang menjualnya.

Haoil wawancara dengan kepala desa Sidowayah.
Kepala desa Sidowayah ini baru menjabat pada tahun 

1973f tetapi pada waktu pelaksanaan konversi dan segala 
perkenbangan mengenai hak gogolan, sebagai penduduk aoli 
deoa Mdowaych la dapat nengll.utinya.

Sekitcr tahun I960 dan 1963 kepala deea Sidowayah 
yang lema nemberikan enjelacan kepada para gogol melalui 
rapat desa ycng dihadiri oleh Camat Ecji tentang hak go- 
golcn di desa Sidowayah dinyatakan sebagai gogol tetap 
dan dikonversi menjadi hak miiik. Kenudian kepalc deoa 
membacakan daftar nama-naraa orang gogol seouai dengan ba-
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nyaknya yaitu 98 orang, yang oejak tahun I960 sebagai pe- 
megang gogol tetap karena itu menjadi pemlllk atas tanah 
gogol itu* Apabila ada orang-orang gogol yang menyewakan 
tanahnya dan sampal saat itu masih ada di tangan penyeva,
1q totap sebagai pemilik tanah teroebut dan apabila el pe- 
nyev.a tidak mau mengembalikan tanah itu, yang merasa di- 
ruglkan dapat melaporkan ke kepala desa,

Pekerjaon deoa bagi para bekas gogol tetap dikena*- 
kan Gcportl biasa, misalnya kemit dan krocokan dan keva- 
jiban terhadap desa* Kemudian kepala desa memerintahkan 
kepada bekas orang-orang gogol supaya mengumpulkan petok 
pajak dan setelah dicatat di atasnya cebagai penegasan 
konveroi menjadi hak milik dikembalikan lagi kepada mere- 
ka# Setelah dikonversi mcnjadi hak milik, pemilik fcekas tanah 
gogol menjadi bertambah dari 98 orang menjadl 347, karena 
tcnah dlpeeah ada yang dibagl waris, dihibahkan dan ada 
pula yang dijual.

Hasil wawancara dengan kepala desa Dermo*
Kepala desa ini baru menjabat tahun 1966, tetapi se

bagai penduduk desa oelalu mengikuti kegiatan di desa dan 
eejek aenjabat banyak bertanya kepada carik, terutema se- 
kltar polakoenacn konveroi hak gogolan.
Bcrdccarkan buku putuoan desa tanggal 14-1-1963 yang dikuat- 
kan oleh Camat Bangil antara lain ditcrangkan t tanah gogol 
yang ada di deoa Dermo beroifat tetap, mcnetapkan oreng-orang 
yang mcnorima bekas tanah gogol yang sudah rcenjadi milik se-
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bagai terdaftar ada 96 orang; kevajiban dan pekerjaan 
deaa yang menjadi beban para bekas gogol tetap oeperti 
biaoa. Palam pelakaanaan konveroi hak gogolan bagl deoa 
Dermo sesuai dengan perintah dari kecamatan, mula-aula 
deaa mengirimkan daftar ncma-nama oreng gogol ke Kabupa
ten Pasuruan melalui Kecamatan Bangil* Sebenarnya eecara 
hukum hak gogolan yang beroifat tetap sejak tanggal 24 
September I960 dikonversi menjadi hak railik* Penegasan 
konveroi tersebut berdasarkan curat keputusan Kepala In- 
spekai Agraria Java Timur tanggal dan nomor oudah lupa 
dalam tahun 1964, menegaekan bahwa hak gogolan yang ada 
di Kabupaten Paeuruan adalah beroifat tetap dan dikonversi 
menjadi hak milik.
Petok pajak burai diberi cataton mengenai hak gogolan 
yang bersangkutan telah ditegaokan konversinya menjadi 
hak mlllk berdasarkan curat keputusan Kepala Inspeksi 
Agrcria teraebut di atas* Henurut catatan eampai tahun 
1980 pemilik tanah bekae gogol dari 96 borubah menjadi 
142, hal ini terjadi karena di antara para bekae gogol 
ada yang membagi varia, ada y&ng menghibahkan ada pula 
yang menjualnya.

Bari haoil wawancara dengan beberapa orang kepala 
deaa teroebut maka temyata penil.k bekao tanah gogol 
menjadi bertambah karena aetelah dikonversi, mereka 
dapat mewariokan, menghibahkm, bahkan menjual.

Untuk memberikan gambaran ŷ iu, lebih jelas tentang
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bertarabahnya jumleh pemilik tanah bekas gogol dapat dill' 
hat darl daftar di bawah ini.
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it{ Kama Desa

1 Kebonwaris 
* Oempeng 
1 Carat 
f Pagak 
f Sidowayah 
1 Dermo

I 5S£Xfi^2Z--.E22£6S^ SfiZESSililL....
Belum dlkonrersi 'Sudah dikonveroi

171
92
174
140
98
96

380
197
628
772
347
142

Selisih

209 
105 
454 
624 
249 
46

1 J uni ah 1 779 1 2466 f 1687BS9BB8nBttaBssnbBna*aitaHnaiiBBttHa8ii)cKe«KiinaBsasBiicerieBssBBaBa
Lanjutan wawancara dcngcn sudara Abdul Sukur*
Pada waktu peloksana&n konversl ia maslh bertugas 

di Kantor Kecoraatan Wonorejo, di scna tiap-tiap desa hak 
gogolannya borsifat tetap* hal demikian diketahui waktu 
dooa-deea cengirinkan daftar nema-nama orang gogol yang 
adc. dl Kecamatan Woncrejo atao permintaan Bupati Pasuruan 
yang diperintahkan kepada tiap-tiap kecanatan.

Remang ada kekisruhon di beberapa dosa waktu pelak* 
oanaan konversl hak gogolan tetap aenjadi hak milik sejak 
tcnggol 24 September I960. Ada beberapa inotruksi bupati 
ncngcnai pelakscnaan konversl hak gogolan di Kabupaten Pa* 
suruan yang disebabkan kc.rona lewatnya waktu, maka telah 
lupa tahun berapa hal itu terjr.di. Apakah intruksinya 
ataukch penafsirannya yan& kellru, sehinLga nongokibatkan
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kcsimpang sluran*
Ada beberapa kejadlcn di deea dalam kabupaten Fa* 

ouruan yang tidak perlu disebutkan, misalnya saja raenge- 
nai fie orang yang bukan gogol tapi telah lima tahun mengor- 
jakan tanah gogol f isun̂ kin ia menyewa atau mungkin ia 
hanya disuruh monger jakan oaja, maka ia dianggap pefliilik 
sejak dikeluarkannya UtJPA Ho* 5/1960, oehingga si pemilik 
yang sebenarnya dirugikan,

Dengan adanya perlctiwa seperti tersebut di atas, 
mungkin dalam tahim t 1964 bupati telah mencabut kembali 
semua inetruksi yang telah dlkeluarkan dan mengirimkan ke 
tiap-tiap kecamatan turunan Surat Keputusan Berscma Kente- 
ri untuk di^elajari dan dilaksanakan sebagaimana mestinya* 

Oleh bupati disaranken bahwn apabila dalam pelak- 
sanaan konvcrsi tersebut maaih terdapat kekisruhan-keki- 
oruhan yang tidak dapat dipecahkan di desa atau di kecama- 
tan, supaya hal itu segera dilaporkan kepada bupati dengan 
diecrtri brhnn-bahan keterangan dan pertimbangan.

Bahwa bupati menghendaki pelaksanaan konverai ini 
oecara keseluruhan dapat dicelesaikan sebelum akhir tahun 
1964.

B?Jiwa pcda tahun 1964 dengan surat keputuean Kepala 
Inspekai Agraria Jawa Timur trnggal 11-9-1964 No.I/Agr/59/ 
111/64 ditegackan hak gogolan yang ada di Kabupaten Paou- 
ruan adalah berBifat tetap den dikonversi menjadi hak milik*
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Pelaksanaan konvcrci hak gogolan yang bersifat 
tetap menjadl hak mlllk dllakukan dengan curat kepu- 
tusan Kepala Inspeksi Agrarla yang bersangkutan, yang 
raenegaskan bahwa gogolan Itu benar hersifat tetap*
Hal itu diatur dalam pacal VII Ketentuan Konversl UU- 
PA yo pasal 20 Peraturen Kenteri Agrarla Ho, 2 Tahun 
I960 dan kemudian berhubung dengafc timbulnya scngketa 
di dalam pelaksanaannya ditegaskan delam Reputusan 
Beroama Menteri Pertanian dan Agrarla dasuMenteri Da- 
lam Negeri Ho. SK 40/Ka/1964-DD 18/1/52. y

Jadi menurut Ketentuon-ketentuan Konversl UUPA pa-
eal VII ayat (1) hak gogolan bersifat tetap yang ada pada
mulai berlakunya UUPA menjadi hak milik* dedangkan pene-
gaoannya dllakukan kosudian dengan surat keputusan iopa-
la Knntor Inopeksi Agrarla* setelah ceneriraa dari bupatl
daftar tentang desa-desa yang nempunyai hak gogol tetap*

Pada dasarnya pelaksanaan konvcrci diadakan oocara
mudah don scderhana, yaitu tirp-tiap deea mengadakan rapat
desa dihadlri oleh oreng-orang gogol* kepala desa dan staf-
nya* hadlr pula camat atau wakllnya*

Kemudian canat memberikan penjelasan yang pada po-
koknya hak gogolan dl desa tersebut dinyatakan sebagai hak
gogolan tetap dan berdasarkan surat koputuoan Kepala In-
opekal Agrarla Jawa Timur tanggal 11-9-1964 Ho«I/Agr/59/
111/64* hak gogolan ini dltegacjkan menjrdi hak milik* Dl-
sebutkan pula para gogol yang telah terdaftcr menjadi pe-
nilik atas tanah gogolannya*

IQ̂Boedi flarsono, o p. cit*. h. 99*
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Dengan dikonveroinya hak gogolan tetap nenjcdi hak 
mil IK maka peraturan deoa terhcdap status tanah gogol ti
dak berlaku lagi, tetapi biaoanya kevajiban-kewajibon dan 
pekerjaan desa yang dibebankan kepada para gogol tetap di- 
lakaanakan seperti biasa«

Basil rapat teroebut dicatat dalasi buku putuoan de
oa yang ditandatanganl oleh carik, kepala desa dan dua 
orang saksi yaitu bekas orong gogol kemudian dikuatkan 
oleh caxsat setempat*

Setelsh itu oleh kepala desa dikumpulkan petok pa- 
jak bumi dan membuhuhkon catatan baiiwa hak gogolan yang 
bersan&kutan telah ditegaskan konvcrsinya menjadi hak mi- 
lik dengan menyebutkan ourat keputuean tcnggal sertp no- 
momya.

Mengenai perminiaan octtipikat dari pemlllk tanah
*

bekas hak gogolan di Kabupaten Pacuruan akan saya uraikan 
dalam pembahaoan bab IV.

Oleh karena hnoil wcwrncnra oayc dengan bcberrna 
orang kepala deoa dan pegawai kantor Kecamatun bangil ne- 
liputi juga tentang perointaan ocrtipikat, make oclcin 
haoil vrattancara dengcn Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pa- 
ouruan dalam bab IV ini akan oaya uraikan pula haoil wa- 
wancora tersebut di atao.
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BAB IV

PERMASALAHN DAP PEHYELESAIAMIA

Seperti telah caya uraikan dalam Bab II, bahwa so- 
Jak berlakunya THJPA Ho. 5/1960 terjadi pula perubohan ter- 
hadap status hak gogolan balk yang bersifat tetap racupun 
yang bersifat tidak tetap.

Bahwa berdasarkan Ketcntuan-ketentuan Xonversi Un- 
dang-undang Pokok Agraria Ho* 5/1960 pasal VII ayat 1 dan 
2} maka hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat 
tetap dan ycng bersifat tidak tetap dikonversi menjadi 
hak millk den hak pakai, telah saya uraikan dalam Bab III.

Dengan adanya perubahan tersebut sudah tentu bc- 
nyak mcnimbulkan raacalah dan untuk mengatasi hal ini te
lah dikeluarkan beberapa surrt keputusan borsana an tar a 
lain i Surat Xoputuoan Bernaraa ttenteri Pertanian dan Agra
ria dan Menteri Dalam Ifegeri Ho. BK 40/Ka/1964-DD 18/1/32, 
Menteri Pertanian dan Agraria Ko.18/40/9 dan Menteri Agra
ria dan Mentferi Dalam Nrgeri Ho. 30/DLi'AG/65-ll/DDl*/1965, 
ketiga surat keputusan berecmr. tersebut telah saya urai
kan dalam Bab II.

Banyaknye permasalahan yang timbul dapat kita raak- 
luml karena UUPA meokipun menuat ketentuan-ketentuan pe- 
rombukan dalam bidang hukum tanah akan tetapi merupakan 
suatu peraturan yang baru sudah tentu sediklt banyak mo-
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rngandung kclemahan-kelemahcn atau kekurangan-kekurangan.
Perubahan-perubahan itulah klranya yang belum da

pat diterima oleh masyarakat kita, terutama dengan adanya 
perubahan status hak gogolan tetap menjadi hak milik# ten- 
tu saja dl antara raereka ada yang merasa dirugikan, pada 
hal anggapan itu belum tentu benar atau sebaliknya.

Untuk mengatasi masalah yang terjadi eehubungan de
ngan pelaksanaan konversl hek gogolan dl Kabupaten Pasuru- 
an, maka Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan de
ngan surat tertanggal 26 Mel 1964 Ho* D.368/13/B.B* yang 
tembuaannya diterima pula oleh Pengadilan Ilegeri fccngil 
selain merouat pedoman-pedoman yang roengatur dalam surat 
keputusan bersaina tersebut juga ael.mpirkan sebuah ikhti** 
ear tentong cara-cara penyelescion beberapa sengketa soal 
tanah yang mungkin timbul di daerah Euagil dan kubupaten 
Pasuruan.

Contoh-contoh raasalfh tenten^ cara-cara penyelesai- 
cn beberapa sengketa sekitar tanah-tcnch bekas gogolcn I 
frasalah kesrtu i

A memiliki tanah gogolan tetap. A meninggal dunia 
sebelum tahun 1960 (rebelum tcng^al 24-9-1960), mempunyal 
ahli waric 4 orang. Lesa beluci memutuskan hal penggenti- 
nya sebagai gogol.
Portgmva^n : Hak milik harus ditulis atas nama siapa? 
Jawnbnn : flak milik ditulis/ dicatat atas nama para ahli 
waris alnarhum A. Terserah kepada ahli waris itu atas na-
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ma oiapa di antara mereka itu hak milik tadi herue dicatat.
Menurut pendapat eaya herua dengan tcgas dlaebutkan 

atau menurut kebiaeaan di desa tersebut apablla ceorang 
gogol meninggal dunia dan neninjjgalkah janda dan beberapa 
anak pada umimnya di daerah Bangil gogolan dijatuhkan ke
pada anak laki-laki tertua atau anak percrapuan, kalau ti
dak mempunyai anak kepada jandanya. Jadi dalam hal ini su- 
paya tidak kacau labih balk dicatat atas naraa jcnd&nya, 
aupnya di antara anak-anaknya Itu tidak tirabul iri hati, 
karena dengan dicatat atas naraa jandanya mungkin haoilnya 
dapat dinikmati bereana, mun^kin akan lain halnya apablla 
dicatat atas nama ealah seorcn& anaknya* apalagi anak ter* 
eebut eudah berkeluarga# Ban botelah janda menlnggal dunia 
tentu pernbagiannya akan lebih menudchkan di antara para 
ahli waris tersebut*
Masaiah kedua :

A yang neapunyai anek menilikl tanah gogolan tetap* 
Dalam tahun 1938 hak gogolannya tadi dialihkan kepada D 
di hadapan beberapa orang oaksi, tetapi tanpa pengeechan 
keputusan deea. B pada t&hun 1940 ocninggol dunia hak go
golan dialihkan kepada aneknya bernana C yang neninfxd 
pula pada tahun 1958 den hak gogolannya dialihkan kepeda 
D. Peralihan-peralihan tcrrobut koce^uanya tidak nelclui 
putuoan deoa. Dalara tahun 1959 anak A raenuntut keabali 
hak gogolan orang tuanya yang dulu dialihkan kepada B*
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Pertanyaan i Hak ailik hems dlcatat atas nama oiapakah? 
Jawaban ; Berdasarkan surat keputusan Bersama Montori Per* 
tanlan dan Agrarla dan Mentor! Dalam flegeri tanggal 14-4- 
1964 No*Sk.40/Ka/1964-DD,18/1/32 dictum ke-5, hak gogolan 
dari D menjadi hapus dan tanah kerabali kepada desa* Kare- 
na tanah tersebut pada tanggal 24r9-1960 digarap oleh D, 
oleh Panitya Landreform deca diusulkan agar diberikan hak 
milik tadl kepada D*

Jadi di sini sebenernya peralihan hak gogolan tan- 
pa ada keputusan desa tidak dibenarkan* Hal yang demikian 
ini memang banyak terjadi dan baru dikctahui setelah ke* 
jadian bertahun*tahun kadang-kadang sampal berpuluh tahun 
eeperti contoh di atas, Totapi di sini rupanya pemegang 
terakhirlah yang mendapat perlindungan,
Masalah ketiga :

A memlliki tanah gogolan tetap dan memungut seorang 
anok bernama B yang dipelihara sejak kecil. Dalam tahun 
1940 A meninggal dunia dan karena tidak mempunyal ahli wa- 
rlo oleh keputusan deaa diputuekan mengalihkan hak gogol- 
annya kepadc calon gogol yang tertua yaitu C* Dalam tahun 
1^59 dalam scngketa ooal wcrio, B olen Pengadilan Kegeri 
ditetapkrn aebr^i ahli wrris dr.ri A* Berhubung dengan be
berapa hal, deoa hingga tcnggal 24-9-1960 belum eempat 
mrngadaken keputuocn decc. untuk memtetulkan keputusan 
desanya nengenai pengalihcn gogol kepada C#
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Pertanyaan : Hak milik harus dicatat atas nama siapa? 
Jawaban : Karena hingga tanggal 24*9-1960 hak gogolan oa- 
alh tercatat atas nama C dan digarap juga oleh C, maka 
hak milik harus ditulis/dicatat atas nama C« Jika B mera- 
sa keberatan, ia haruo mengajukan gugatan kepada pengadil- 
an negeri (Pengadilan akan tidak keberatan untuk memberi- 
kan keputuBan eoal ini karena tanah cudah jadi hak milik)«

Menurut pendapat saya contoh kasus tersebut di atas 
mungkin saja terjadi di daerah di mana pengaruh agama Islam 
oangat kuat, karena dalam hukum Islam tidak dikenal anak 
angkat* Dalam hukum adat oering torjadi apabila suami iste~ 
ri tidak mempunyai anak, nercka memelihara keponakan lakl- 
laki atau perempuan yang dijadikan anak angkat dan dianggap 
sebagai anak kandung dan biasanya pengangkatan anak semacam 
ini tidak dilakukan dengan tat a car a apapun juga* Dalen hal 
yang demikian ini anak angkat mendapat waris dari dua cum
ber , yaitu dari orang tua angkat dan dari orang tua kmdung- 
nya.

Tetapi di Jawa Timur terdapat auatu lembaga yang ne- 
nyatakan adopsi itu ouatu perbuatan kontan, yaitu dcngcn 
pembayaran raata uang (magis) sejumlah rong wang segobang 
(17i sen) kopada orang tua kandung sebagai sarana nagis 
untuk memutuekan ikatan anak dengan orang tuanya (pedot)*10
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Imam Sudiyat, Hukum Adat sketsa asas* Liberty, 
Yogyakarta, 1978, h. 113l
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Sekedor untuk bahan peabanding perlu dike tahui Su
rat Edaran Mahkamah Aeung tertanggol 7 April 1979 Ho. HA/ 

Pemb./0294/1979 perihal pengangkatan anak* yang pada pokok- 
nya men!tlk beratkan kepentingan calon anak angkat don ke-* 
hldupon hari depan ol anak cotelah pengangkatan itu ter- 
jadi, Selanjutnya dijelaokan pula bahwa ioi petltum hendak- 
nya bersifat tunggal yakni tidak dibarengi petltum lain* 
Umpama ; cukup dengan "Agar pengangkatan anak yang teloh 
dllakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A 

dinyatakan cah,f* tanpa ditambah* mioal sebagai ahli warlo* 
Xembali pada perooalan teroebut dl atao dan tcrnya- 

ta mioalnya oi B mengajukan gugatan ke pengadilan negeri 
mengenai tanah bekao gogolan yang dahulu pemah dikuaoci 
ayah angkatnya itu* Bagaimana putuoan pengadilan negeri* 
pada hal dalam tahun 1959 pengadilan negeri telah mcnjatuh- 
kan keputuoan bahwa oi B ditetapkan oebagai ahli warlo da- 
rl A* Oleh karena peralihan hak gogolan kepada C melalui 
putuoan deoa* maka berdasarkan Yurioprudenol (telah oaya 
uraikan dalam Bab ill)* pengadilan akan menolak gugatan 
dari B teroebut* oebab pengadilan negeri tidak berwenang 
untuk meninjau kemball ouatu putuoan deoa mengenai hal ta- 
hah ataupun pengadilan nogerl tidak berwenang membatalkan 
keputuoan deoa tentang pomahaian tanah.
Masaiah keempat i

A memlllki tanah gogolan tetap. la mempunyai enpat 
orang anak* Pada waktu maoih hidupnya* hak gogolaonya di-
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alihkan kepada oeorang di antara 4 orang anaknya itu ber- 
nama B dengan dlkuatkan oleh keputusan desa* Kemudian B 
raeninggal dunia dan tanah dialihkan kepada anaknya berna- 
ma 0 dan digarap juga olehnya* Peralihan tersebut juga 
dikuatkan oleh putusan desa tanggal 26-7-1961* Seorang 
anak A bernama yaitu saudara dari B menuntut supaya 
tanah tersebut diserahkan kepadanya dari C*
Pertanyaan t Siapakah yang berhak atas tanah itu?
Jawaban : Penycrahan hak gogolan dari A ke B adalah Bah, 
donikian pula penyerahan dari B ke C# pekalipun keputusan 
deea tanggal 26-7-1961 harus dianggap tidak ada, karena 
dladakan sesudah tanggal 24-9-1960* Hak milik yang ber- 
sangkutan haruo dicatat atas nama C, sedang gugatan D ti
dak dapat diterima*

Menurut pendapat saya contoh persoalan tercebut ku- 
rang jul&s* Apa sebab A seaasa aasih hidup raengalihkcn hak 
gogolannya kepada B, apakah A sudah tidak kuat "nyonggo” 
lagi dan apakah B di an&ara saudaranya itu yang kuat 
nyonggo, atau apakah di antara saudara B tersebut adr ycng 
raenolak dan oenyerahkan kepada keputusan desa* Denikian 
pula dengan keputusan desa tanggal 26-7-1961 yakni penje- 
rahan dari B kepada C« Apakah tidak oenyalahi UUPA, ter- 
utojna keputusan Bereoma Menteri yang telah saya uraikan 
dalam bab IX halaman 15, atau karena kojadian tersebut 
dapat dibenarkan berhubung keputusan bcrsama menteri ter
sebut baru dikeluarkon pada tahun 1964* Seharusnya desa
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tidak perlu lagi mengadakan putusan, andaikata terjcdi 
hak gogolan B tidak jatuh kepada C t maka menurut koputus- 
an bersaan huruf e, maka C dapat merainta sunaya tanah 
yang bersangkutan dikenbalikan kepadanya*

Apabila B meninggal oebelum tanggal 24-9^1960, na- 
ka tanah gogol tersebut jatuh kepada 0 sebagai satu-satu- 
nya ahli waris dari B« Tetapi apabila B meninggal sesudah 
tanggal 24-9-1960, tanah gogol tersebut menjatfi hak nilik 
B# dengan oendirinya menjadi milik C sebagai ahli wcris 
dari B*

Contoh-contoh teroebut dl atas adalah mengenai hak 
gogolan yang bersifat tetap, bagaioana pemecahannya apabi
la hal oerupa terjadi atas hak gogolan yang bersifat ti* 
dak tetap?

Di bawah Ini, saya ukan mencoba memberikan uraian 
untuk raemecahkan seperti persoalon-persoalan pada bebera
pa contoh tersebut di atas*

Jawaban untuk aasaloh yang pertaraa adaloh oebrgol 
beriftut ini* Sebelum tahun I960 hak gogolannya jatuh ke
pada anak laki-laki tertua, kalau tidak ada dapat kepada 
anak perempuan yang haruo raenpunyal wr.kil sah untuk raea- 
jalankan kewajiban desa, kalau tidak meopunyai anah jatuh 
kepada janda dan kalau tidak ada ahli waris tanah kenbali 
ke desa, solanjutnya hck gogolan tersebut peralihannya 
akan diatur menurut peraturan desa*

Pada tanggal 24 September I960 dikonversi raenjodl
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Apablla desa belura mengadakan keputuean eetelah 
berlakunya UUPA Ho * 5 tahun I960, raaka menurut keputusan 
Beroama Henteri huruf c (telah disebutkan dalam Bab II 
halaman 22) sebelum peraturan pelaksanaannya belum ada 
raaka ketentucn-ketentuan tentang penguasoon tanah hak 
pakai ini raasih tetap tunduk kepada peraturan desa (ml* 
salnya giJLiran menggorap)*

Setclah ditegaekon menjadi hak pakal| kemudian oleh 
Kepala Inspeksi Agraria diberlkan dengan hak milik;

Apablla pada waktu itu dlkuasai oleh anak laki-la- 
kl atau anak perempuon atau janda* maka hak milik diberi- 
kan kepada anak laki-laki atau anak perempuon atau jcnda, 
pada prinslpnya diberlkan kepada yang menguasal tanah ter
sebut (lihat Bab II halaman 25)*

Javaban untuk masaloh kedua dapat saya jelaskan 
sebagai berlkut dengan membandingkan peraturan gogol di 
Bangll*

%
Menurut peraturan desa yang berlaku di daerah Bo- 

ngilf peralihan hak gogolan (bukan glliran penggarapan) 
kepada orang lain (kepada ahli waris secara langoung) 
harus selolu melalui keputuean desa don harus dischkcn 
oleh DPD kabupaten, jadi peralihan hak gogolan tanpa ke
putusan desa tidak dlbenorkon*

Peralihan hak dari A kepada B pada tahun 1938» 
dari B kepada C pada tahun 1940 dan tahun 1938 kepcds D
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tanpa raelalui keputusan desa ada1ah tidak oah.
Oleh karena tanah teroebut pada tahun I960 dikon

versi menjadi hak pakai, maka hak pakai ini diberlkan 
kepada D, dengan ketcntuan oengenai penguasaan tanah hak 
pakal ini masih tetap berlaku, misalnya mengenai gillran 
penggaraponnya (dapat dlllhat uralan Bab II halaman 22).

Hole pakal ini diberlkan oleh kepala Inspekai Agra
rla dengan hak milik dan oleh karena pada waktu itu tanah 
dlkuasai pula oleh D, make hak milik diberlkan kepeda D 
seeuai dengan keputusan bers&raa (dapat dlllhat urelan Bab
II pada halaman 25)*

Jawaban untuk permcsalahon ketiga adalah sebagai 
berikut : Peralihan hak gogolan berdasarkan keputusan desa 
dari A kepada C dalam tahun 1940 adalah sah, jadi bukan 
kepada B yang waktu itu menjadi anak pungut A atau uung- 
kin hukum yang berlaku di desa tersebut menghendaki peng
angkatan anak dllakukan oecara terang.

Dolan tahun 1959» oleh pengadilan negeri difcetapkan 
B sebagai ahli waris dari A* yang dlmaksud dengcn chli 
waris di sini ialah arti ahli waris oaja jadi tldck dl- 
sertai catatcn yang berhak terhadap harta Ap karena cinpc- 
pun boleh saja untuk ditetepka. sebagai ahli waris, teta- 
pi belura tentu dapat ditetapkan yang berhak terhadap har
ta wariean. Apalagi dalam hal ini B adalah anak angkat 
dan pada tahun 1959 status tanah adrlah gogolf jadi B ti- 
doft berhak terhadap tanah tersebut,
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Sebenarnya deea tidck perIn lag! mengadakan putuo
an, karena putusan desa pada tahun 1940 sudah sah. Apablla 
B menggugat kepada pengadilan negeri dengan dal11 putusan 
desa tidak sah, make berdacarkan Yurisprudensi (telah di- 
uraikan dalam Bab III) pengcdilan negeri akan menolak gu
gatan tersebut* Dan apablla oetelah atau pada tahun I960 
B menggugat dengan dalll yang berhak terhadap tanah yang 
pemah dlkuasal oleh A pengadilan akan menyatakan menolak 
pule karena peralihan pada tahun 1940 dari A kepada C ada
lah sah dsn tanah tersebut nasih berstatus tanah gogol*

Pada tanggal 24-9-1960 hak gogolan ini dikonversi 
menjadi hak pakai dcri C dan karena merupakan hak pakcl 
maka peraturan desa maslh berlaku terhedapnya.

Berdasarkan surat keputusan Kepala Inspeksi Agra
ria (llhat uralan dalam Bab II halaman 25 ) ternyata tanah 
tersebut dalam penguasaan C, maka hak milik diberlkan ko- 
pada C*

Untuk jawaban permccalahan yang kecrapat yaitu ja
vaban yang terakhir dari pcrnasalahan yang tlmbul ceteloh 
berlakunya UUPA.

Menurut peraturan gogol yang berlaku anak lrki-lcki 
tor tua mendapat urutan pertama untuk memperoleh hak ctau 
menguasal tanah gogol ayahnya, kalau tidak ada dapat dlja- 
tuhkan kepada anak perempuon dan kalau tidak mempunyai 
anak kepada jandanya* Tetapi apablla anak laki-loki tcree- 
but tidak memenuhi syarct-oyarat cebagal oran& j;ogol, ke-
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tentuan tersebut dapat menyinpang.
Pada tanggal 26-7-1961 hak gogolan tersebut sete

lah dikonveroi menjadi hak pakal dari B dan setelah B 
meninggal dunia hak pakai tersebut dialihkan kepada C 
karena hak pakal masih tetap tunduk kepada peraturan 
deoa balk ten tang penguasaan hak maupun aengenai glliran 
raenggaxap.

Berdasarkan surat keputusan Kepala Inspeksl Agra- 
ria yang bersangkutan hak pakai ini diberlkan dengan hak 
milik kepada Cf karena penguasaan terakhir ada dlrtangan 
C. (Dapat dllihat uraian Bab II halaman 25)•

Apabila D menggugat dengan dalil putuoan desa ti- 
dnk cah, pengadilan akan mcnolak gugatan tersebut, karena 
berdasarkan yuripprudenoi pengadilan tidak berwenang mem- 
bfctalkan keputuoan desa nengenai peraakaian tanah. Deniki- 
an mla pengadilan akan nenolak gugatan D dengcn dalil 
sebagai ahli waris berhak oendapat baglan tanah.

Setelah saya menguraikan beberapa contoh tcntrjig 
permasalahan yong mungkin terjedi dalam pelakstnacn kon- 
vcrsi, tibalah uraian srya kepada masalah pcrmintcrji ccr- 
tiplkat bekas tanah gogol Kabupaten Paeuruan.

Untuk uraian itu akan saya lanjutkan hasil wawan- 
oara dengan beberapa orang kepala desa den pegawal keca- 
matan dl oamping itu dengan Kepala Kantor Agrarla Kabu- 
paten Pasuruan.

Terlebih dahulu akan saya uraikan hasil wawcncara
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dengan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pasuruan yang di- 
lakukan pada tanggal 3 Maret 1981«

Kepala Kantor Agraria tersebut bernana Bapak Fir
man Hidayatf menjabat sebagai Kepala Kantor Agraria Ka
bupaten Pasuruan sejak tahun 1972*

Menurut Bapak Firman Hidayat berdasarkan ceritera 
orang-orang, bahwa pada jaman Hindia Belanda sifat hak 
gogolan yang ada di Kabupaten Pasuruan tidak sama. Ada 
b&berapa desa mengatur hak gogolannya secara bergilir, te
tapi kebanyakan bersifat tetap. Pengaturan hak gogolan se- 
penuhnya diserahkan kepcda desa aaal saja tidak menyim- 
pang dari peraturan penerintah puaat, somacam peraturan 
pemerintahan desa padc jaman Hindia Belanda.

Oleh karena pada waktu pelakaanaan konvorsi la be- 
lum bertugas di Pasuruan, maka tidak dapat nenceriterakan 
tentang pelakoanarn konvcrsi tersebut. Menurut pendapat- 
nya mungkin pelnksanaannya sama saja dengan di tempat-tem- 
pat lain, karena peraturannya untuk hak gogolan baik yang 
bersifat tetap maupun ycnu tidak tetap sudah diatur baik 
dalam UUPA maupun oleh keputusan bersama ataupun oloh Per
aturan Kenteri Agraria.

Berdasarkan eurct keputusan Kepala Inrpekci A^ra- 
ria Jawa Timur tanggal 11 September 1964 No. 1/A^r/59/ 
111/64 dinyatakan bahwa hak gogolan yang ada di Kabupaten 
Pasuruan bersifat tetap drji dite^rskan konversinya menja
di hak milik.
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Menurut Keputuoan Beroama Menteri Pertanian don 
Agratla antara lain menyebutkan bahwa penegasan konveroi 
hak gogolan tetap menjadi hak allik adalah bukan pemberi- 
an hak baru oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk 
mendaftarkan menurut PP. Ho.10/1961, tetapi nenurut pen- 
dapat kepala kantor agrarla teroebut pendaftaran tanah 
adalah perlu derai kepaotian hukunu Seperti diketahui dcri 
penjelasan atas PP. Bo. 10/1961, maka kepafttian hukum 
itulah menjadi cita-cita deri pada pembuat undang-undeng.

Hak-hak tanah menurut hukun adat ini tidak terdaf- 
tar, oehingga membawa kotidak pastian hukuzn. Untuk rneng- 
ataoi hal ini maka dalam UUPA ada ketentuan mengenal ke- 
wajiban pcndtftran daii pada hak-hak Jertentu di atao ta
nah. Ealan paoal 19 UUPA ada keharuaan bagi pemerintah 
untuk mengatur coal pendaftaran ini.

Sudah dapat diduga bahwa pendaftaran ini tid:k dr- 
pat dllakukan secara sereatah selaln akan mengelucrkan 
ongkoB yang luar biasa banyaknya, kita nasih krkurcngan 
trnaga den keahlian untuk oegera t&elakaanakan pendrft^xcn 
ini, padc hal kewi:jiban pendaftaran adalah prlnoip yeng 
balk,

Pada tahun 1975, oleh Kantor Agrarla Kabupaten Pa- 
ouruan telah dikoluarkan bianco pernintaan oertipikat 
untuk Kabupaten ^asuruan dan dari 19 kecaraatan terdapat 
271 desa yang ada tanah bekas gogolan terdiri dari 91799 
pemilik bekas gogol yang Jelah terdaftar.
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Blanco-bianco teraebut Kami kirlmkan ada yang oe- 
lalul kecaraatan tetapi ada juga petugas karai mengirin 
langsung ke deaa-deaa dengan membayar kontan uang pong- 
Kantian cetok blanch aebeaar Rp 625,00. Blanco perminta- 
an eertiplkat itu terdlrl dari 4 macam tnaaing-mcsing ada
lah rangkap 4« lembar pcrtama untuk permohonan, leinbar 
kedua untuk aurat ketcrangan dari kepala deaa aetempat, 
lombar ketiga untuk mencatat dari salinan buku letter C 
dan lembar keempat untuk t&#bar altuasl mengenai bidang 
tanah bekaa gogolan teraobut*

Cara-cara permintaan eertiplkat sebagai berikut s
1, apablla si pemohon menorima 4 laacan bianco teroobut 

dan telah nenglsinya dengan data-data lengkap, aoka 
blanoo-blancd itu yang berwarna putih dikirin kcpcda 
Subdit* Agraria Kabupcten Dccrch Tingkat IX Paeuruan, 
yang berwarna kuning untuk deaa, yang berwarna biru 
muda untuk kecamatan oetempat dan yang berwarna merah 
muda untuk yang beroangkutan dan harus dibawa pada 
waktu nengambil sertipikat;

2. peris oh onan teraebut dapat dibawa oleh pemohon oondlri 
atau oleh kuaaanya atau lewat poa dengan nenycrahksn 
blaya eertiplkat aebooar Rp 2*500,00;

3* octelah kami nencrina permohonan tersebut (clterina 
oleh pcnanggung jawab bianco anrtipikat) kerradlan di- 
lengkapi dengan bianco aertipikat aeri nomor drn tang- 
gal borapa;
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4* diteruoken kepada potucae ukur untuk digambar dalcia 
gambor aituoei dan eotelah petu^ao Ini nenyeleeaikan 
tugasnya, kemudian oenyerahkon kepada petugae lain un
tuk diketikj

5* oetelah itu diaerfchkan kepada banian penelitian untuk 
diteliti apakah oudch betul ataukoh ada keaalohan-ke- 
aolahen, oetelah itu dikirin langoung kepada KASUBDIf} 

6* apabila telah betul (biaoanya diteliti lagi untuk ke*-*
dua kalinyo), kemudian dibukukcn tanggal dan nonor be- 
rapa, terakhir ditandctangani oleh &ASI II tan&g&l be~ 
rapa dan ditandatangcni oleh KASUHDH tanggcl berapa, 
dengcn ini aetipikat oudah oiap untuk diterimskan ke
pada ueiaohonj

7# pengcobilan eertipikct oleh pemilik di oampinc fcrruc 
menbawa lewbcr kertao Borah cud a teroebut Jugc hrxuo 
nerab&wa kcrtu penduduk atau tanda pengenal lalnnyn dan 
pcnccnbilan oleh bukan penilik haruo disertai dencen 
curat kuaoa yang dikotrJiui Kepala Deoa den Cenat* 

fielcnjutnya Bcpak Xepala Knntor Apr aria nsmcrcnc- 
kan bahwa eebenarayc den^m tcnaga ycng cukup dclcn cctu 
hari dapat dioeleocikan kirc-kira 50 buah eertipikat* 

Belcma kirc-kire 6 tahun yrltu oejak tahun 1975 
oampai akhir Deocnber 1980 baru dnp&t dieeleeaikan 1052 
buah cer$iplkatf ecdrng blcnoo pensintaan eertipikat ycng 
telah dlterina ada 1300, Jodi ycng belum dapat dicoleaai-
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Keliunbatan~kelanbatan tersebut dloebabkan date-da
ta yang belura benar* Miaalnya oaja waktu diadakan pengu- 
kuran tench* terayata batce-batao tanah yang persebalahnn 
dengan pemohon tnceih belun Jelasi oehingga pengukurcn be- 
Ivja biftfl dllckesnkan atau cda juga pemohon telah membeli 
tanah yang akan diralntakan eertiplkat telah j&embfcli dari 
orang lain tetapi belum aeapat dibalik-nama atau para ahli 
wario tidak raehyeiujuinya. Tapi keml akan bcrueaha scdcpat 
nungkln sioanya akan dapat dieeleuaikan pada akhlr tahun 
ini.

Apablla klta melihat bianco permintaan acrtipiknt 
yang telah dikirlakan ke dcea-desa ceban^tk 91799» ccdcng- 
kan bianco yrng telch diterica oleh agraria eobanyak 1300, 
maka dapatlah dlambll kccimpulan behwa keinginan masyrj?a- 
kat tfirutana rcasyarakat dcor untuk mengaertipikatkan tanah 
aillknya Brng't kuroig, hal ini dapat kita naklumi kcrena 
oereka tidrJ; ©enterti bctapa pentingnya eertiplkat teroe
but*

Pada unmranya cercka bercnggapan bahwa set el ah dikon- 
veroi menjadi hak tnilik trudth cukup, bahkan mereka bcrang- 
gapan bahwa p»tuk pajak adalah sebagai bukti hak nilik*

Menurut penclition Bapak Firnan Hidayat cclr^c ini 
di antara penilik-penilik t^nah bekas ^o^ol yrng rxneaju- 
kivn pornintaan eertiplkat kebanyakan menpunyci kc^cntin^an 
yan£ berteda* Sebagitn kecil untuk bu*cti di pencrdilcn, 
cebrgian bo oar digunakcn aobegai jcninan untuk Lcnpcrolch
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kredlt dari Bank, tetapi di enter onya ada jtiga yang telah 
menyadari kewajiban merailiki eertipikat*

Seperti telah ditercngkcn oleh bcpak Plrntan Hidayat 
terhadap anggapan nasyarakat, maka petuk pajak aerupokan 
btiktil hak nilik*0et3ang bcnar oorupa itu qering 8 ay a 
Jtjrspaii dalam nenjalankcn tugao di pengadilan. Bukon oaja 
macyp-rakat deea yang berenggapan demikian, maeyarakat kote* 
pun masih banyak yang berenggapan oeperti itu* Sebenornya 
petuk pajak Itu hanyeloh nerupakem suatu tanda bchwa orang*
yang namanyc terccntun di dolannya yang diharuckcn nenba- 
yar pajak.

Untuk lebih jelcof naya kutip sebuah ccrntoh dcri Tu- 
risprudenoi Indonesia yeng ada hubtmgannya dengan eacaleh 
teroebut di atas.

Putusan Hahkanah Agung tcnggal 10 Pebruari I960 Ho. 
34K/Sip*/1960.^ Putruccn teroebut menguatkan putuom Peng* 
adilan Tinggi Surabaya tcnggal 28 Maret 1959 £o.95/1955 
Pdt* Keputueui Mahkaaaah Agung tereebut jnenetapkan bahwa $

Petuk pajeV . buai tidalc nerupakan euatu bukti nrutlak oeba*
igai perailik bagi orang yang namanya tercantuc delan pctuk 

Itu; totapi hcnya nerupeken euatu tanda tenteng oiapekah 
yang herus oenbeytr pr-jek.

Ian juten haoil wavmncara dengan pegrmai kmtor ke- 
canatan tidak banyak yang perlu saya uraikan, karena
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kecamaton tidak torlibat ooccra langaung tentang pcngser- 
tipikatan tanah milik. Tetapi saudara Abdul Sukur memberi 
komentar bahwa apablla pcnilik bekao tanah gogol belum 
atau tidak ©endaftar tanahnya itu ada dua hal# pertana 
karena luas tanah yang dimiliki sangat oedlkit, pada hal 
biaya yang akan dikeluarkan menurut perhitungcn orang de
aa cukup beoar> karena nungkin nercka harue Bering pulang 
pergi ncnanyakan hal itu ke kantor agraria. Sebagai pcta- 
ni hal seperti itu ccngat neneganggu pekerjaaanya. 3cbo*» 
naraya dapat saja diwakilkan kepada orang lain, ini pun 
$kon cenakcn biaya. Hal yaig isemang belum ada keacdaran 
dari penilik-pcDiiik tanah nerupakcn hal yang kedua.

Sotapi, apabila curat permohonen pendaftaran sudah 
lnaouk ke kantor agraria dan belum juga dapat di selcoal kan» 
hal ini adalah tuflas kantor a^oria untuk ccnccri jrJcn 
bagaiocna caranya supaya hal itu dapat se&era di!clcccikan.

Lraian wawancara terakhir adalah lcnjutcn I  c i l wa- 
vancara dengan bcbcrcpn orai£ kepala desa ncn^^nti pende*- 
taxan tanah hak milik bokas tanah gogol.

Keterangan kepala dcoa Kebonwcris ocn^enai pendaf- 
tar an tanah milik bekcs gogol untuk desa Kobanvario tidak 
aendapat perhctian darii penduduknya, hal ini tcrbukti 
bahwa htnya dua oranft oaja yang telah mendaftar den te
lah neoiliki sertipikat* Kcdua orang teroebut adalah anak 
kepala dosa oendiri*

Blanco poruintaon oortipikat yang telah didrop ke
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desa Xebonwaris berjuolah 580* Petugas dari kantor agra- 
ria telah aemberikan penjelaean kepada penduduk g&ngenal 
pcntingnya pendaftaran tersebut, kepala desapun tidak bO- 
een-boean oesberi penerangrn, tetapi mereka selalu beralas- 
an belua punya biaya*

Atas pcrtanyaan o:ya* k opal a desa menerangkan bahwa 
untuk aendaftarkan tanah milik kedua orang anaknya tadi ne- 
nang telah dikeluorkan bicya lebih dari pada yang telah di- 
tetapkan, tetapi tidak nsu ccnyebutkan jumleh yang sebenar- 
nya.

Untuk desa Genpcng telah didrop bianco peralntcan 
certipikat dari kantor c£roria eebcnyak 167 aaapai dthir 
tahun 1980 belum ada eeorcngpun dari pemilik tanah bekao 
gogol ycng melakeenakcn pendaftaran, alasan tidak ada bia- 
ya« Baru pada tahun 1981 ada dua orang, itupun karena Ba
raka akan tcerainjao uong ko Bcnk, totapi sanpai bulcn Pe
bruari ini kc^duanya bclun aelooal. Kepala dooa tidck da
pat meoborikan pcnjelasan oebab-cebanya*

Pada tahun 1975$ untuk deca Carat telah dldrop dari 
Kantor Agrarla Kabupaten Pccuruan bianco pernintacn oerti- 
pikat oebanyak 628, tetapi yan$ nendaftarkan dan telah ae- 
Dlllkl aertlpikat hanya 5 orang caja, yang lain rupanya 
kurang brrminat« Keterangan yang diperoleh kepala doer* dari 
pemlllk-pemilik tanah yan^ telah mendapat serti?JJ:at blaye- 
nya nolebihi yang telch ditctapkan, sepcrti untuk pcngukur- 
an lagl, belua blaya puling pcrgl ke Pasuruan untuk ucnanya-
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kan tentang penyeleooiannya* bahkan kepada deaa nendcngar 
bahwa biaya pendaftaran itu dikaitkan dengan luacmya tanah, 

tentu eaja bag! pcmilik tanah yang tidak luoc maaih pikir- 
pikir. Karena biaa saja tidak eeouai dengan haoil tenah 
yang diperolehnya, belun lagi mereka harus nembayar pa- 
jok tahunan yang makin tahun aakin naik, pajak untuk luaa 
sawah 1 Ha- campai Ep 13.000,00 par tahun* tfalaupun dcmi- 
kian kepala desa jacngcnjurkan kepada para petailik tcnch 
bekao gogol untuk mendoftcrkan tanahnya deal Uopentingan 
mereka dan aecuai dcngcn kehendak peaorintafc#

Pada tahun 1975 untuk deaa Pagak telah didrop dari 
Kantor Agraria Paouruan blcnco pcrnintacn ecrtipikat ee- 
banyak kurcng lebih 722 buah don oetiap pomilik bekac ta~ 
nnh gogol diharuekon ncnggcnti on^kos cetok cobecar 
Rp 625>00. Di ontcra 722 pcnilik tanah bekaa c°G°1 baru
12 oron# penilik ycng telah nendaftarkon dan tclrh ecnpu- 
nyai ecrtipikat, celebihnyn cun£kin kureng berrin.-:t pr.da- 
hal baik petug&o dari kantor agraria oaupun kepcln deea 
telah cukup mcraberikem pcnjclocan kepada pcra • crilik be- 
kac tanah gogol* Ktcnnganan ncreka mendaftarkrn trnctnya 
bcrrcccrj-necam ale can, nda yang oengatakan tnnrhnya htnya 
pedikit percuan untuk didafter, adn pula yen'; ncxi^ztc&cn 

dengan ooniliki potok 2) oudch cukup, aelaln itu mcrcka 
ccn^atakan tidck roenpunyai biaya* Pendaftaran tanah bagi 
pcra peallik bekao trnah gogol hanya kalau ada kcpcntingan 
saja, oioalnya untuk Jcoinon di Hank, itupun acnbutuhfcsn
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waktu yang borbulan-bulan don 'biaya yang menurut pcrhi- 
tungan orang-orang deea cukup beser«

Untuk desa Eidowayah ada kira-kira 547 pemilik 
bekan tanah gogol# long mendattarkan 18 orange 17 orang 
celeaai lobih dahulu dan yang oeorang baru tahun 1901 da
pat dieolceaikan. 3elebihnya oungkin tidak bcrainct, va- 
laupun penercngan-pcnorangan sudah diberikan kepeda ne- 
reka, balk oleh petugao dari agraria maupun dari deoa 
oendiri. w'dlaupun donikicn kepala desa macih teruo noiabo- 
rikan ponercngan kepada pcra peailik tench eupaya cepat 
mendaftarkan tanahnya. Untuk pedd afteran ini ecson* di - 
perlukan waktu dan cyrr'at utama uong sebenar Rp ?♦ 500,00 
harus dinter beraanta pcnyerahan foriaullc kepruta c^ruria 
di Paouruan, Belum tcrhitung pulcng jmrgi Bcngil tfccuruan 
untuk menanyakan tcntcn^ aclesalnya* Pcnfjukurcnpim coring 
terlenbat dilakacnakcn hal ini cun^kin dlLQbct&rn Lcku~ 
rongon tcnaga*

Untuk desa Derno cda 142 penilik bckco trnefi gocol. 
fang tolah nendaJftailscn ada 7 or eng, 6 or^nc c I h Lclccoi 
tinggal ceorcng belurj cclecai Lereka ycn^ ncad. rtcxkm 
buken penilik aali tetapi pcnfceli atcu nhli tcrin*

Penyelecaian pendaftaran tiap-tiap or;n; ti*;lt oc- 
lalu eraaa tergcntung kepada lentkap tiddcnya &  ta yruic bcsv 
denskutan* fcelalaicfi c^rcria bica aaja terjedi, kcdcng-ka- 
dang ada borkao yang kcteliout. Denikian Jugr. w^ktu pcngu- 
kuran tidck topct, cda kaluayc. dcoa cudah cirp tctcpi tidak
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*
jadi dilakcanakan. Banyck biaya tck terduga harus dikeluar*- 
kon oolain uang pendaftarcn sobeoar Ep 2*500>00 Mealnye 
untuk mengurus ke Pa curium ocnerlukan biaya transport* 
Kepala dcoapun nendcngcr kabar burung oemang ada petugaa 
yang raeopermilit tentang pendaftaran ini* Hal ini oemang 
tergantung kepada prib&di naoing-’fflasing*

tfalaupun denlkian, kepala deoa setiap ada keoenpat- 
an rapat deaa aelalu ocnganjurkan kepada para peoillk tcnch 
ftekae gogol untuk aegcra nondaftarckan tanah ncreka.

Dari haeil wawanccra nulai dari Xepaia Kantor Agra* 
rla Kabupaten Pacuruan, pegawai kantor Kecamatan Bcngil, 
khuaus dengan beberapa oreng kepala deaa terdapat beberepa 
hal yang perlu saya genbarkan mengenai pernohoncn pcrointa- 
an aettlpikat bagi para penillk bekae tanah gogol. Untuk 
memberlkan ganbaran yang lebih jelae maka hal ini dapat di 
lihat dalam doftar di bawah ini *

ai

# _________u  m  I n  h  ___ _______  _____
1 Dooa » j>ejnm k  « Pendaftar ’tang eudah 'Xcng belun

I Kebonwaria ! 580 t 2 t 2 i m

I
1 Geapeng t 197 1 2 t «* « 2

i Carat t 628 1 5 f 5 ♦ -

f Pcgak 1 772 * 12 t U t **

i Sidowayah f 347 1 18 i 17 t 1
# Demo 1 142 f 7 t 6 i 1
i• J u d 1 a h*2»466 « 46 t 42 9 4
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Mengenal procedure nengajukan permohonan perainta- 
an eertipikat eangat mud ah dengan blaya termaauk curaht 
asal benar-bonar dilakaanakan,

Mengenal penglolan 4 macam fornulir rangkap cmpat 
yang harue diiai oleh pemohon oendiri* kepala desa harus 
eeteliti mungkint hal ini untuk menjaga eupaya tidak ter- 
dapat kekeliruan* Terutama kepala deaa harue memberlkan 
bantuan oepcnuhnya, jangan hanya nengaUjurkan eupaya 
para pemilik bckae tenah ijogol mendaftarkan tanahnya.

Waktu ycng cukup lama oangat oeraboeankan bagl pa
ra pemohon dan dapat mcngganggu pekerjaan mercka, aeper- 
tl haruo mundar-nandir untuk aenanyakan coal permohonan- 
nya* Ilel ini dapat menberi keocn kepada yang lain Untuk 
tidak mengajukan permohonan pendaftaran tanahnyo*

Pcra pctujto ccrorla harus memberikan olaecn yang 
tepat dan mcmberikan pcn^ertlcn aebab-aebab kelasbatcn 
itu eetidak-tidaknyo moncori aebab-aebab dl mana keku- 
rangannya* Adalah menjrdi tu^ce kepala kanttr r^rrrio 
untuk mengawaai bavchannya dalam menjalcnkcn tu^co ter
sebut.

Apabila bcnar cda para petugae agrarla yemg ceo- 
pereulit atau meminta imbalan tanpa kqmauan oi pccohon, 
hendaknya eogora dilaporkan kepada kepala kantor ccrcria, 
eupaya hal ini tidck oenular kepada petugas ldnnyo.

Terlopaa dari hal-hal yang negatlf pendcftarcn itu
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hukunnya wajib bagi set lap perailik tenah*
Bapak Gubernur Java Tlcmr pada upacara penyerahan 

eertiplkat tanah yang pertama Kali untuk inatanoi pada 
tanggal 1 April 1981# di ruang ^Grahadi*1 telah mengutara- 
kan bahwa kepada para Bupnti, Walikotamadya* Kepala Kan-* 
tor Wllayah (Kakanwil) dan Pimpinan Inatanoi vertikal la* 
lnnya di Jawa Titmr agar neopercepat uoaha penyeleooian 
eertiplkat tanah di daerah ntaBixig-*0aeingf termasuk tanah 
yang dipergunakan untuk SB Inprco. Bellau memberlkan anccr~ 
ancar penyelesaian aeccra menyeluruh oaopai 17 Aguatua 
3.931.21

Meckipun apa yang telah diutarakan bapek gubernur 
teraebut tidak secora khueue mengenai tanah-tcnah bekaa 
gogol, tetapi hendaknya kepada inatanoi yang oeccra lang~ 
aung menangafci penyeleaaian oertipikat tanch-tanah bekaa 
gogol di Kabupaten Paouruan hal teraebut dapat dijtidikan 
pedoman atau program kerja yang harus dilakeanakan*

Henpercepat penyeleoaian eertiplkat tanch colain 
untuk menjamin statue hut.un tanah juga dapat oemperkecil 
timbulnya pereengketarn tanah yang aering terJadi dalan 
macycrakat kita.

Ada hubungan yan£ timbal balik antara crxycrakat 
dengan peoerintah ycltu di aatu pihek dari nrcyrrakat di-

83

^Konnaa. tmggal 3 April 198L h. VIII*
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ninta koeadaran untuk ncndaft'orkan tanahnya, cedang dl 
lain pihak dari peaerintah dituntut dieiplin kerja* Dengan 
dominion alien ncaperkocil kooulitan yang dihedapi*

Untuk raeaberikan genbera ncngenai peraaoftlahan den 
pcnyoleoaian tentang peroengketaan bekto tanah gogol yang 
terjedi dl Kabupaten Pasuruan, akan ooya kutipksn putuoan 
Pengadilan llegori dl Bangil oopcrti di bawah ini*

Putuoan Pengadilan Iiegeri Bangil daftar porkera Ho* 
55/1976 Perdata tcrtcngtcl 18 April 1977 tolah menpunyai 
kekuatan hul.ua totap peda tcnggal 12 Jull 1978*

Para pihak Koryo oobagai ponggtigat cclcvnn I'y. Bcgi- 
nan, Daroun dan Ey# Taocri aliao oBok Jono oebagai para tor- 
gugat*

Duduknya perkrra ecperti torcontun dalam gugatan ini* 
Scnaoa hidupnyc All alioo P# laoeri telah krwin 

enpat kali, pertain 1950 dengan Waolnah nenperoleh dua 
orang enak s Karyo (penggugat) dan fly* ?eeeri alias B.Jono 
(tcrgugat III), pada tahun 1936 auaal isteri tercobut bcr- 
cerai hldup;

1‘alan perkawinan teraebut dipcrolch colain tanah 
pekorongan yacan Juga tanah lu^o 1 Ha tcrlc~
tak dl Kabupaten Pacurunn (Kcconaton Pandaan)j

Porkavdnan kedun dengan Satlmah berccrci hidup 
pada tahun 1958, dipcrolch oeorang anak tapl ncnincgal 
dunia#

ferkay^nar^ kntlrn dengcn Parina, ccrci cc*ti pada

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Hak Gogolan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Pokok Agraria  
(undang-Undang No.5 Tahun 1960) Di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan 

Ny. Endjah Hauzar Slamet 



-UN'/ ....1 "!OOA"
SI t

----- 85. -Vr

tahun 1944, diperoleh dua orang anak : By, Legiaa (tergu
gat ̂1) don Dcroun (tergugat II);

Porkawinan keenpat dengan Panl* cerai nati karena
111 alias P.£aotri ineninggal dunia pada tahun 1951 kenudi- 
an pada tahun 1966 Pan! neninggal dunia pula; dal an perka- 
winan kecmpat ini tidak diperoleh anak« Sojak tahun 1951 
horta peninggalan All alias P.Taaeri almarhun dikuasai 
oleh Ry. legima (tergugat 1) dan Darraun (tergugat II), ae* 
dang ry«?aseri alias Bok Jono (tergugat 1 1 1 ) tidak mau 
menggugat, na/ca dianggap aebagai tergugat 1X1 bcrkepen- 
tinman}

Tuntutan pihak pen^gugat sebagai bcrikut ini i 
1* mengabulkan gugatan penggugat aeluruhnyaj 
2» nenotapkan penggugat dan tergugat XIX ahli raria dari 

alfcarhum Ali alias P*Tdseri diidnlaa perknrincn per-r 
tcna dengan olnarhum Uaainah;

3*'ncnotapkan bercng eengketa adalah hcxta pcninggalan 
alnerhum Ali aliaa P*Taseri gang didapat celana del era 
perkawinan pertama dengan almarhum tfasinah;

4# nen^ukun tergugat I dan II untuk menyerahkan bar eng 
eengketa teraebut kepada penggugat yang akan dibegi 
cntcra penggugat dengan tergugat III, Jika perlu do- 
ngan bantucn tolioi liegara setenpat;

5. ncnghukun para tergugat untuk aembayar bicya pcrkrra* 
Pertimbongan hukun dari hakin yang bcrcengkuten. 
Bordaoarkcn cakoi-orkoi dan curat-raret tukti ter-
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nyata eawah oengketa sejck ceninggalnya All alien P^Toacri 
torus Beneru© oampai tanggal 24 September I960 dikerjakan 
oleh tergugat I;

Eergugat I bertempat tinggal dl desa Sumberrejo, 
denikian pula tergugat II # tetapi keadaannya tidak oenpnr- 
ma (biau), eedangkan pentgugat tiudah lama pindeh ke deea 
Kgetal kecanmtan Gempol dan tergugat III telah lama 
bertempat tinggal di Surabayaj kemudian pindah ke Elitar* 

Dengan berlakunyc. Undang-Undang Pokok A&rcria no, 5 
5/1560, pacol TII ayat (1) kotentuan~ketentuan konvcroi, 
pasal 20 K1A Ko,20/1960, Keputusan Bersama flenteri Pertc- 
nian/Agraria dan Center! Dalam JEegeri tortanggal 14 April 
1964 Re. S|t^4O0|/1964 dan surat Keputusan Kepala Inopek- 
oi Agrcria Jaw$ Timur tcrtanggal 11 September 1964 Eo*l/ 
Agr/59/III/lS64; nuka hak gogolcn yen# bersifat tctrp di- 
konvcroi men Jadi hak nilik cojak tanggal 24 September I960 
dan ocnyr.tckan bahwa hak gogolan yang ada di Kctarrten 
Pacurucn bcroifat tetap don ditegackan konvercinyr ncn- 
jedi hak nilik.

Derdaoarkcn hal teroebut di otae nako tcrbufctllch 
oawah bekao gogol yang dinakcud dalam ecr»gkota ini ed ;lch 
hak nilik dari tergugat I (Uy. Legimah).

£erbukti pula pcnggu^at (Kcryo) dan tergugat m  
(Uy.Taceri aliao Bok Jono) adalah ahli wario dtri alcar- 
hum Ali aliao P. Taccri dalam perkcwinan dengan tarinah* 

loi kcputuarja d~pat dikutip aepcrti di brrdh ini i
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2* mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian*
S. menetapkan bahwa ICaryo (penggugat) dan Hy. Sasori alias 

Bok Jono (tergugat III) adalah ahli waris dcri alnerhum 
Ali alias ?ak Taocri dalan perkawinannya dengan tfoeinah; 

5# menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
4« menghukum penggugat untuk ncmbayar biaya pcrkrra ini 

yang diperkirakan scbosar Up 10.200*00 (sepuluh ribu 
dua ratus rupiah)*

Dari putuoan teroebut di atas dapat saya uraiakn 
sebegai berikut dengan cengingat peraturan gogol den UUPA* 

Meskipun penggugat dan tergugat III adalch anck- 
anak yang diperoleh All aliao P.Eaceri dalam perkcwincn 
pertama dengan Vasinah, tetapi Pongadilan Uegeri di £cngll 
tidak mengabulkan tuntutan penggugat nengenai cav/ah bekas 
gogol.

tergugat 1 dan II adalah anak-anak Ali alias -P.Ta- 
oeri dari hasil pcrkawinan yang ketiga dengan Pcrina.

Sejak Ali aliac J?. ffaseri meninggal dunia peda ta
hun 1951» berdasarkan rcabuk desa sawah sengketa dijatuh- 
kan kepada tergugat I, alasan desa karena tergugat I nanpu 
sebagai orcng gogol, tetf̂ ugat II bisu, oedang penggugat dan 
tergugat III bertenpat ting^al di lain deea. Jadi putusan 
deaa tersebut telah menenuhi oyarat- ̂ cyarat.

Cergugat I cejak 1951 sanpai dikeluarkmnya UTJPA 
Eo.5/1960 aasih totap cengerjakan saweh con^kota. ”:nurut 
ketentuan-kctentuan konveroi UUPA paoal VII :;yat 1 gogol
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yang bersifat tetap dikonversi menjadi hak milik sejak 
tanggal 24 September I960 dan berdasarkan keputusan ke
pala inspeksi agraria tersebut dinyatakan bahwa hak go
golan di Kabupaten Pastruan adalah hak gogolan tetap dan 
ditegaskan konversinya nonjadi hak milik*

Sawah sengketa (gogol) walaupun telah dikuaoai 
Ali alias P« Tascri sejak tahun 1936 sanpai meningeal 
dunia pada tahun 1951 raasih berstatus gogol baru pada 
tanggal 24 * 9 - I960 secara hukum dan tanggal 11-9-1964 
ditegaskan konversinya menJadi hak milik dcri tergugat I.

Tang menjadi ahli waris dan yang berhak terhrdap 
tanah sengketa adalah anck-anak dari tergugat I*

Di dalaja perkara ini tidak diajukan eertiplkat oe- 
bagal bukti, tetapi cukup dengan saksi-saksi dan surat- 
eurat bukti berupa tanda pembayaran pajak, walavpun deal- 
kian tidak bercrti bahwa para pemilik bekas tanah lo&oI 
hanya cukup dengan menunjukkan atau menbuktikan adanya 
keputusan desa dan dengrn dikonversinya hak gogolan tetap 
baik secara hukum naupun secara ponegasan* Akan lebih baik 
lagi apabila dilengkapi dengan surat-surat ttnda bu^ti hak*♦

Haskipun pendaftaran tanah itu bertujuan untuk mcn- 
Jaoin kepasticn hukum, tetapi penyelenggarfcan pendaftaran 
tanah mempergunakan sistem negatif, yaitu curat-ourat tan
da bukti hak yang dikelucrkan berlaku sebagai clot bukti 
ycng kuat# ixtinya keterangan-keterangan yanc tcrcmtun 
di dalamnya oeopunyai kekuatcn dan hcrus ditcrina cobacai
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keterangan yang benar, oepanjang tidak ada alat penbukti- 
on lain yeng aeobuktikan eeballknya*

Dengan eictcra negatip yang diperintahkan oleh UUPA 
agar pendaftaran tanah itu dapat dllakukan del an wcktu 
yang lebih oingkat*

Pemerlntah Benghendaki pula bahwa sietem pendaftar
an yang dipcrgunakan hcruolah secmai dengan kobutuhan na- 
oyarakat, oederhana, nurah dan dapat dipahami oleh oeluruh 
lapiean maeyarakat( oehingga dengan sadar rakyat akan cen
tal aakannya*

Sebagalnana diaebutkan daleci pa sal 19 eyat (4) di- 
tentukan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaokan dari 
pembayarannye biaya-biaya pendaftaran tanah.

Sepanjang penelitian cay a aelataa mefcgedakan vawm- 
rara baik dengan kepala desa naupun dengan kcprJLa Kcntor 
Agrarla Kabupaten Pasuruan belua ada peaohon yang cendaf- 
tarkan ten pa biaya* Kulai dari ncneriaa 4 naccn bianco 
saja htrua mengganti onckoo cetak oebeaar Rp 625»00 bahkan 
dloertal uang oebeaar Rp 2*500,00.

Apabila peabebasan biaya pendaftaran tanah tidak 
dapat ditorapken, hendaknya diuaahkan biaya bagi rakyat 
yang kurong inanpu tidak nerupakan tambahan be ban yang ne- 
laopaui tlngkat kcncopuan r.ereka, cehingga tujuan pendaf- 
tar an akan monenpai eaoarannya.
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BAB V

KJESIKjTJiJtf) DAI? SARAH

Sebelum saya menu tup okripci Ini akan caya uraikan 
kcoimpulan den ear an yang morupokm rmgkvua&n nengenai ce- 
luruh ioi ©kripai ini,

1. KeajLmpulan
Sebagairaana temyata dari hukum agraria di naca 

lampau, maka eebolun berlaku UUPA Ho.5/1960 hukum tanah 
di Indonesia beroifat dualiotia yaitu di samping hukum 
tanah Adat berlaku pula hukum tanah Barat*

Xang dimskaud halt nilik komunal atau keaudian di- 
kenal sebagai hak gogol temyata menurut penyelidikan be- 
ber^pa orrng ahli tinbul dari hek besehikking, kcrena ke- 
dua hak teraebut neammyri aifat yeng nana yaitu tanch-ta- 
nah eemaccm itu tidak dcpat dijual atau diberlkan*

Sebelum berlaku UUPA Eo; 5/1960 khusua untuk Kabu
paten Pacuruan hak gogolan tunduk kepada aturan-aturan 
deoa maoing-naeinf, deea oempunyti hak oentitur den ncngu- 
rua runah tangganyr oendiri dengan mengingat pcrcturcn pc- 
cex'intah puaat (100) dan pemerintah daerah.

Menurut ketentucn-ketentuan konveroi UUx'A cckc hak 
gogolan yanc beroAfat tetap atau tidak tetap nenjadi hak 
nilik atau hak prkei ter Jadi karena hukum pada tanggal
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24-9-1960i sedans penegasannya berdasarkan surat koputue- 
an kepala Anepeksi agratia ycng bersangkutam Khusus untuk 
Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat keputusan Kepala In- 
speksl Agrarla Java Ilnur tanggal 11-9*1964 Ho.I/Agr/59/
II1/64 dinyatakan bahwa hak gogolan yang ada di Kabupaten 
Pasuruan bersifat tetap dan ditogaskan konvercinya eenja
di hak milik*

Untuk oengatasl perbedaan penafoiran nengenal keten- 
tuan-ketentuan UUPA dan H1A No.2 tahun I960, naka dalam 
pelaksanaan konversl hak gogolan balk yang bersifat tetap 
oaupun tidak tetap telah dlkeluarkan bcborapa surat kepu
tusan bersana menteri*

Banyak para pemilik fcekae hak gogolan tidak znendaf- 
tarkan tanah nercka, karena pada unmnnya cereka beranggap- 
an bahwa petuk pajak itu sobcgai bukti hak milik# Kebanyak- 
an dl antara pemilik nendaf tarkan bukan kcrcna ke cedar an, 
tetapi mcffipunyai kepentingan yaitu untuk aendapat kredit 
dari Bank.

Yang raenycbabkan terlanbat penyclesaian sertlpikat 
karena kurang adanya ker̂ ja ceoa an tar a para peoohon dengan 
petuga* kantor acraria* j

2* g-JYXAfl
FJeskipun hak nlllk dari konversl Ini bukan nerupo 

kan pcmboricn hak baru dan tidak dieantunhcn kewajlbcn 
untuk mendaftexkan oenurut PP. flo.10/1961, ocnurut pendopot
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192
saya raerupakan euatu kewajlban hagi setiap warga negara 
Indonesia untuk mendaftarkan hak nilik raereka, Karena 
hak milik yang tidak didaftarkan dapat dipandang oembatra 
ke tidak pastian hukum.

Sistein pcndaftaran tanah yang dikehendaki penerin- 
tah harus benar-bencr dllakoanakan* sehingga rakyat dengan 
oadar pu a akan raerijalankannya* Apablla temyata ada pe« 
oil Ik tanah yang tidak marapu hendaknya paoal 19 ayat 4 
UUPA dapat diterapkan*

Adalah tugas kepala deea untuk nenggalakkan pcndu- 
duknya dalam pondaftaran tanah ini, sehingga mereka benar- 
benar nenyadsri bahwa pendaftaran oerupakan suatu kevajibe 
an bogi ostiap peiallik tanah* Dan keaadaran penduduk itu 
ckan lebih neningkat apablla mendapat bantuan pula dari 
para pelaksana pendaftaran teroebut,

Penataan eemua kekayaan negaxa hendaknya diciulai 
dengan cacalah tanah » karena tanah oerupakan faktor yang 
penting dalam kehidupan raanusia.
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3438850

KANTOR AG RARIA
K A8UP ATE N /^FTW W W O W

P A *1 I) RU A N*
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P E N D A F T A R A N - P E R T A M A
Hataman :
wmee

• )  HAK : M I L I K .

No. t 58.
Desa : LlilMAHBANG* .•

b) NAM A J ALAN/PE RSI L

f) NAM A PEMEGANG HAK

c) A S A L  PERStL.
1. Konversl

2. ftmtetian
3. itaB iu haa  deri

4. £enggabwngeo=

fl) P E N D A F T A R A N
..............................~........ . Tgl

A.n. B U P A T I/W A B K O W K D H  
P  A S U f i l l  A N ,...... KairttJr.
Kepala Sab © im kto ttt Ayaria .

u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah A

t  > t  • d 1

jflAKOANG SOEHAKTQj

- ....
A.n. BUPATt/WAt4K0¥A/>P A S U H U !

...... Knntor..
Kepala S&b=B&aictorei A

dl SURAT KEPUTUSAN N i p ,  0 1 0 0 1 6 ^ 8 ,
(

t.t *d..

yifrMAN HI DA J A*] 
Nip.0l003*+60Q«.

h> PENGELUARAN SERTIPIKAT

P a s u r u a n *

A.ru B U PA TI/W A t1K 0TA /K D H
Kepalg^Sub=Gjpoktw»tAgraria ^ K a  n t o r *

Gantl rugi/uang wajib 

Um anya hak berlaku 

Barakhir

K e pa la  K a n to r  A g r a r

TbAMBA.N'G uOEHAHTQ̂  
U i p .  0 1 0 0 1 6 1 ^8 *

/' hidajat:
r. Nip.OIOtrMOO.

dciuiik) T • P• S» T a n a h  M i l i k  I n d o n e s ia  d e s a  Lem ah bfl 
i) P E N U N J U K i^ ^ ^  K e c *  S u k o r e jo ^  N o * B u ku  P f t n d a f t n r a n
r u f  C.  No*1 0 8 0 , P e r s i l  No*1 6 , K l a s  S.V.*

a) SURAT U K U R/UR AIAN BATAS CATATAN MENGENAI PAJAK

Lua* : £  & 0  ~ ^

TELAH DIREKATKAN ^  P t t  
Pasunian, .7T..JV.X....................

i Jan Giro
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PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA g?
( PEROBAHAN )

Sobab pflf 0bah in

;nuru t  A kte  Hi ba h

i . f i d a / 1 6 / 1 6 / 1 9 7 9  -
.:

.bunt o l e h  P e n ja b a t
rmbtitt-fe-ftk't-e-tftfifth 
:uiftat) S u k o r e j o ,

TADJOfcL AHIFIN, «'

1?,i n  N o . 9 7 / I P H M / G /

Tanggal pencatatan 
Penghapusan biaya 
dan No. Daft. Pengh.

Nama yang berhak 
dan

Pemegang hak lain lainnya

Paauruan j & ± .  
1

B ia y a  :

PMDN. N o * 2 / 1 9 ? 8

kp. 'o o q .

i>;p7*No
......................

W A R I M A K . I

Tanda tangan Kepala Kaot< 
Warkah dan Cap Kantor

A.n« BUPATI KDH. T K . I Iia***Kant(yr"‘Agr«tria*".
U . b .

Kepa^aSe^siren^a
......................................... ...........

A .n

13AM0 ANG SOEHAhTO)
•Nip *<HOG46*1 Jf8r'4'"..
BUPATI 4CDH. T K . I I

Rep; I V ’K a n T o r ‘“A g ra  r  l a

(FIRMAN HI I) A J AT) 
MNtp-'0'1'00̂ 600;,,‘
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GAMBAR SITUASI No.
T an ah  Bekas Tanah  G ogolan

M : I I

G. B. N? 519

torlfct,ak dl Propitisl Jaw a-T lm ur, Karasldojian Malang, Kabupaten Daerah TJugkat II P * s u r u » n

imacan : .... V ..... D e y  , ,, . . ^ VVv:: ^ ^  > ok D  no. I 0 . . 8 . Q .. persil no. : *

. • f - ? .? ' .  .......... acis nama : |  1 S  C W y | iuS-^ ..........  pe t» d e ia /k o » a k ............ .................. /

U H A I  A N  K a lia n  ta»»it Sawafai^ ^Njpri- - T * m M (  -  Pvkwingi<>. * )  \ . w , 0

T .M h : U , „  ; -  VV’ V ...............................  ( I .  M m .  .......

........  ( , | ,  B. r «  : —  'Q ' ^ V V V : ^ . /Gatai -  *ui*» Tanah : Timur 1

filOANC 1ANAH OfKAS Ia N a H  GOGOLAN YANG . Puruma- Kcdua - Ke ilfi - Kecmpai - K«llma Kecnaui - Kemjuh M

LUAS 1 tv

P*nunj»V»n ttatai - turn Tanah oleh ; 
I D ikeuhm .dan d liem ju l )

A
kv  < Y *

 ̂ ....  ̂  ̂
Tanda -  Natua i*jattg

t . '•..-.tev3 V'fA/VlC
Tjndj Nama lecJiif,

»ll. it ’w w y 1 ■
___ IvV/

Tanda u n ^ in  ~ Nama trrarif!

• t• s
/*  1 1

I ...Jln€?£\*L&. icy  •.. ,
■ ------- "■ ....................................—

landa* W . ; “ Nama t*ran f  

m tngtm bil kutipao mtual d*»£art ave>fny,i

Uigamfoar d*OK*n pot'ui biaw 
dib«ii *cifcka ()4 iil«oge«( l4»ipa Skal J

I

*■ ‘-i

A

U N TU K  PENGKLUMIAN SERTlPKAT ,

Paauruin. tgl. -  3  ~  t y S O .

” ? f n .  .fiupacl K O h . Tjt II P»«un<an t̂ki i#4 Pffltŵ A|ra>la ^
( i *■ : 1- K«p^U ,Sj»fcrt Pandif(arm  Ta/iah,

r - *z> r ■• :< . r <f 1 1. . v  /,

i ? « W S t f S S $ a :

Co'f* y»f*f lidiV ̂*'lu
Cara pM|(ilan cults uni,an d*npn tlnu : C«f* •»*nc«*m̂a' ; d*u|»u poiloi hi***.

m h a r u n tu k  . S U f t  O l f t E K T O R A T  A G R A H t A .
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•Uu-iPIRAI' II
SALINAN DARi BUKU LETTER C.

99 u  

G.c. Rs 22̂ 90
0 • * « :.. . .......
P«ndati»r*n huruf C No. l  ...

T criu lli fctti name i ...........

A  I a m a i  ........ .................

........  K«ctma*an: .

Kubupaten P A S U R U A N .

(t!u \ Jeni* 
! unah

o w n  *  W  tH. It

K«utap«n Pajik 
Kp. K e t e r t n (  •  n

I -
rr

'UXTY
f

.'-0 V" I

Menuruc surat keputuean KepttU Inspeksi Agraria 

jswa-Tjrrwr cgl. 11- 9 - lt64 . No. I /  A g r . /5 9 /  III / 

19(64, unah tertebut dlatai dikonversi m«njadl

Jt A K H I L I K.
Kepala Dcia ( _______________ ____________

)

land* u n (*n  
m#ny*!ln,

Mengatahui ; 

K epeia)D a» ; .....L ...........

Mangatahul ; 

Cam at /k&wiltao __________

~ ... ) ( 
tuk .* SUB DinEK>V«AT AGRARIA.
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LAMPIKAl'l III
S u i r a t  -  K e t c r a n g a n

100
G. c. Ns 220°0

( Untuk me/iitnuhJ I1. P. i 0 / 196! P«r*tur^n Mensrrl PerunUn dar* Agraria N#. 2 /1 9 6 2  )

Yang btrur.da cangiri dlbdV^ah ini :

KepaU D tJ i ; 

Keaimhtan

Meni?ra*^kin b*ftw& :

L

A M A 
ni u r

'V *rgantf*ri*n

* k ft r j a i  rv

bftampak ctnggil : ................... ........ *..............  ......... ........................  , Kacamatan _________ __ ___ ________ .._____ __

Ljul* j»4m punyii................  Llclang Unah bekas ianal> gogn|*n y»ng icrctntum pada iu?at u n d * pendtfcaran /  pajak

sll fcumi, p«ok No. : .......... ........<............  kohlr N o ........... ......... . . ....... .....P«r*ll No ................... ....... .................. ................

;>}t unah dan k|as ; _.... .. ......4 ...-.............. , Iumb tteiuruhnya : ___________ ________ __ ________ ________ _____ M 1

■*i*uk dtdeaa 1 .................................<.......................... _ Keumasan : ........ ............................ ........ ....................... marupakan

„ah Sawah / legal /  Tambak / Pakatangan Kf

xbatnan dliebalah :

t a r a 1 ....................................... ................................................ ; ; !

1 m u r :! ........... -....... -.... ....... ......................................  , :

» i « t  a rt j .. .......... , ........ ...............+ ................................................. ..i

a r a t ........................................... ,...................... .............................(

' Bahwa unah ursebue »ld»k daljuft pursangkttaan ; rjdak dlbtbani d*njan «<uimu hak it tu  panjgadalan 

iu  lang’juhgan hutanf pluur.jj „ tMak carkana Paratui&n r«m «rlnuk p4ngg«nil U n d in j - ur.dtnj No. 56 / I 960 ; 

j&k u lah dlbaytr funai Him pa! d^gan akMr uNun ini.

1 I Tanafe tafiebiH bardiisikwn uni urn vti'tsmpst, bernflal Rp. ,........ ...........................„............— ..... . j Ht«

Dtmlkian turac k*ter*n£*.n In I dibuat libd jjn  setvtinarfty*, d*n dangan rntnglrtgat lumpah jalman,

Mengrtttihul d*n matnperktrn 
kttUijuromyi 

Cumit / Kawfftan,

-------- ---------------- tgl. - -----
K i p t U  D « * a

)

: waailta / jfcnJa Lamp fMijbutlUrt ni;n* iiiiirti I bafcat suiral.
Cor*t ytnt parfa.

r Lamb**- untufcs SUB DlftgMTORAT AGRAHiA.
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MnrciAD iv

K* P t 4 a
Yitt. < KEPALA SUS O IM K T O H A T  AGftAlUA KABUPATEN  

DA EftA H TIK'GKAT I I  PASUKUAN.

G.C. W  -  % . 9 Q

»% ll
i) Lam( pvrm<ihon*n fc«rtlp*kai hak n.iiik dengan d«a*d»t* s*b*|al ̂ tkut j

dan ttliftiat

* f̂.rr ahoo*n H»k milik bek<M t*n*b gogoUK

khM d«n Jenlj / micam hsk B«kas tanah gogolan.

euk t»>wh , Jitan / 0*s*
, K«cama»n ’ *
i Kftbupaun/DaorahrMf, P A S U R U A N .

I,vi# ten ah tt*'

..ctter C. no. D/S k*lui

,b bfdung ywig dlrotfiki

’ * . s
ranv?n tefrwUm ; par^ohonaq in I adiUk parmohonan untuk biding y»n| p m *m */k « d u */k e tfg */k *« n ip *t/k « tM ji* / 

kecium /  kotujuh. * j

writ <M<*l<»rk*n p*d« pCfrophon«n Ml
-/ - i ->• ——> t n ■'■‘ry "ir^^ "if—V‘i..... .

' H i c ^ m  -  M f i ' t

! PET Q K AS !•:Lt No.

T>

7.
P E M 0 H 0 N

r*t ya fij

untuk
. ptrlu.
¥* N  EHKEPGHTIHGAM

"“^ u  m«ng»ittUI io rti)ilk tt dlbew#).
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urumAn v
GAMBAR SITUASI No.

T a n a h  B a lv a j T a n a h  G o g * U n

M : ........ . I. - I ------

g . c. jr .  a ft0 9 0

g u n ih , torictsk di Proptatl jiw ji ~ Tjmur, Kftrcild*nan Mftitnf, Kibupstan Dterah Tlngktt It P 1 1  u r u » n.

uc» ........... „ ...... ........ . Dasa • _ ...... ....... ............................ petok D no, t ................... ........ p#ri|l not J ______

.. 4U5 n*w t .... ........................  p«u  c to it /k o ta k .... ............................................................

R A I A N i lUadaan laiuh ; Siwuh -  T#f*t -  Timbal; -  Pckanngin * )

u a - b t u *  Tanah : Uaara ; .......................................................................  ( I )  Salatan ; ...........

iR tH ~ b *ta * Tm iH r t l m y r  : ......... ...........*................................................. ( I I )  b l t l l  ; ...... —....

. («D
.—  ( IV ) .

5DANG TA NA H  fttKAS TA N A H  G O G O LAN Y A N G  : P«rt«m a-Kcdua -  Katiga ~ K * 4 n p t t~  K *«n iw  •  K«tujwh *  )

MAS £ M» *
f?«nyajuk*tt tta tu>b»u<  Taftah ol«k ; 

V D lVeiihul dart dlxvluful)

Tarrd* tanfif) -  Nanm t*raj>f

O iftm bar daoftn poilot M ai* 
<tlb*rl tnfkft panjaftgin 

(  T«»pa Skata )

I

i - ........... - ......
Tanda u n j*o  ♦ Nama t«r*ng

Tand* ta n jt *  -  Nama u ra it f

■ .. ...v.-.>
Tantfa tanjan *  Nama tarawf

m n*w t>j| ItuMpan >*»u*l d«n*afl ta*ltoy* j I

1 t r t i t  un fan  -  Nam * urang

h«H£«tihul Kapata D*aa : Mctngatahul O m a i/K a w llu n  ;

Vaada ta n k in '-  Nama turanj -  Cap JafeatUft

U N T U K  PENGELUARAN SfcftTWKAT :

Paatirujiv f f l . ........ I...,,........ .. ........................
*/*> Bupatt KOH. Tk* It fyauruan 

Kapaii Sub D ir«ktor«t Agfarl* 
m» b,

KepiU Stksi P*ndiftaraii Ytrtftfc,

(E A M B A M G  S O E H A H T O  )

n w k
Li tu |ii tan|«> dengan flnta : Cara n?«ngfambar j dengan potlol bias*

( p*4$ & E R K 6 P E N T IN G A N
V tu  m «ng,tm bit s e rtlp ik a t kurus < f lb *w * ).
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>' J; t\ I*

h .♦\. <•* ,i * > « U a

1,/̂i I l\u VI îS *'’■‘■k * *)«<.■■>

i;o/*vr * U> ̂ i»Vb'r/aJ.&/* fc-w 'rt̂' î l* ttplMMr lyofc*
t <i;.s j <20 < 4 » ^ V a rp

wi. v »u.-; i 
?ii 1 **ro.

U l*

..'s ) > . . (', 1 «* , , }< ' I »'; ~t

.•c a .,.v /- i olth #**X# fc’aorvU
IftHtfk** Jl l«r/wru«£ ton# *

1 f'uli |‘*. i?« foVIJi/*!#* **fct4P(|i..*f.& d *i»u £ i T, vr. JJr\ < b ‘Ji.ii£ »»* t J i £d&U7tt»
• 4UV £**% k*a t«'WV̂ |

v-.-.hl t***
•**<<«>*$ « U { iv -> *  * y » r * i K *  y * « g

J&Jii; JMfc*£8tftay 'AilWtL'UU SU<U-i** *£C 14i-v(tfrdto*
£i rtv.rfcrtfc iyi&ik>» hJnjctfM
»um, :.<r.;wwr*jic;'4 tt*k A«j*k loo**
4 ^ .1  <>’*» «..- V > & 0 |

«. #■•-! '. • vf-.i I ttj W ( |  " 1 ,ir* V i.***  ̂ 1 >v.G ** pt**
s-aJl VVi * }*» t 1 »« V*Atu^r.^ £uKVtfT«li

fc? < t»,Mf.itur a <*nt«i *>4 **i« * o« 4/ 
l ^ t O j

y i l *  4 ^  i « f i t * r i  > < S u *rA  H  * •
; /4 \t  X 1 l* r 0  ̂ K * h y / 1 7 t i ^ ,

S 3 . 1 8  7  1 / . v

A ti ■* I* * >* ;J [.i»rn i »>■

1 •  *  '.‘, ■• iwtk w,.,«, x.+: iii-y..\ b a i t ^  iiw » u « < 1 0 < ^
v < .; '. . > .^ .5  o ^ / L . f  * t n * «  « « p u t E A ^ ^
iu4, i U  i»iarv*;̂  »-
iAi*v.v-£> twA ki»n&f«} jl4 > cv*
V^i’̂r diKwiVfrr«X fWl»ju4i S f, rKjf.Aa —

i j r u o u * ^

, <-yXt̂\\ * fĉrMC. L4frM%\niaii u.ni .
1 *  *  i «  4 1  4‘h  ^  ) j

u« i U«xvJnit'i <tt W','. . îfcf
4U*I li>ur 4-t '’- |

*+• (,. f r ^ n i 4  d i  , \ * A f

> •  ..4>{ml1 *  t # a d U £ £ u <* •&  4 1

<v. i'^U 4 1  . * ;  )

7* al iV̂ î UiUj
irv« t a i  e v i l  w *i>ufe u  4 w a d :  I t  ■ ft . c n * h  i l i

/• U4a‘J‘'-<Û k <i3» ’> i.rf<i«UJ
"*0  ̂<4(yuA«t  ̂  ̂*A » ̂ ■ *, k’VkJil (ii - «-* t
I (* l .»* <,« < «tUl <<» ti U* (
^  V i-‘ W / (  )

1*U îfav *: ?-er;¥£ . v,;m '̂‘<1̂
; ;5)' J u  xi-*. j.-L.t tu.ii U <  j#-ar• i  , c  iAl*

;lbutt{ Ajplicgr̂
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