
V. 	 lQ;SIMPU LAN 

Dari Msil pengarll8tan mengenai maaalah hukum yang dititnbulkan 

oleh penerapan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. 	bag! mereka yang menginginkan jabatan kepala deaa, harus memenuhi 

perayaratan-perayaratan seoogainRna diatur dalam pasal 4 Wldang

undang ·teraebut, demikian pula bagi kepala kelurahan (khusus bagi 

batas usia 60 talrun tidak: berlaku, karena lurah adalah pegawai ne

gar!) J 

2. 	syarat pendidikan minimal dan batas usia 60 tahun bagi kapaa de

aa belum dilaksanakan aecara e:f:fekti:f. Karena ternyata banyak ke

pala desa yang usianya di a taa 60 tahun, dan banyak pula kepala 

desa yang berpendidikan di bawah aekolah menengah pertama. Pene

rapan perayaratan teraebut akan diberlakukan pada pemilihan kepa

la deaa yang baru. Jadi, dikandung makaud penerapan ketentuan 

undang-undang teraewt akan dilakaanakan aeeara alami, jika kepala 

desa lama audah Udale kuat, sakit dan kemudian dilakukan pemilih

an baru; 

3. 	kepala deaa, dan kepala kelurahan pengangkatannya dilakukan oleh 

Bupa.ti Kepa!a Daerah Tingkat II. Bagi desa yang dijadikan kelurah

an, kepala desanya diangkat menjadi kepala ):elurahan. Lurah adalab. 

pegawai nageri, karena itu berlaku ,pula ketentuan-ketentuan yang 

diperuntukkan bagi pegawai nagari. Dalam kenyataan banyak lurah 

yang begitu diangkat langBllng dipenaiun karena usianya di atas 
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56 	 (lima puluh en8m,) tahun; 

4. 	bahwa masa jabatan kepala deBa adalah 8 (delapan) tahun, dan hal 

in! ter1'\Yata belum dapat d1realisir pada kepala deaa lama, baru 

nanti pada pemilihnn baru ketentuan itu diberitahukan dan diper

lukan. Pembatasan masa jabatan tersebut tidak berlaku bact kepala 

kelurahan, karena bagi meroka masa jabatan teroebu t sampat pad. 

usia pensiun; 

5. 	pengisian poranekat kelurnhan tidak lBngkap. Btmyak kelurahan 

yang beberapa kopala urusan masih belum terisi, sehingga kepala 

kelurahan dan aokreto.ris kolurab.an terpe.koa merangkap· kepala 

urusan; 

Ral teraebut dikarenakan, pengangkatan yang dilakukan terhadap 

perangkat deaa lama menjadi pega,vai negeri, menyebabkan banyak;

nya personil yang dipcnaiun, aehingga sulit untuk mongiei forma

ai yang dipcrlukan; 

6. 	deng-an peralihan status deaa menjadi kelurahan menyebabkan peru

bahan desa menjadi wilayah administratif. Dalam praktek 8ebetul

lIYa otonomi J:l8.sih ada meskipun bcrkurang. Di samping i tu. dengan 

adanya porsetujuan atau pengesall8.n dari atassn terhadap kegiatan . 

kelurahan, mengakibatkan otonominya aeakan-akan dihapuakan; 

7. 	mengenai pengelolaan tanah deaa yang berupa bengkok dan gogol 

tetap, adalah sebagai berikut : 

a. 	untuk tanah bengkok dikonve~si mcnjadi milik negara, te

tapi pcngelolaan discrahkan pads pemegang aendiri dengan 

aistem peinbag1an Mail. Bagi perangkat yang belulll diangkat 
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ditempuh jalan dengan kewenangannya untuk terus menggarap 

bengkoknya dengan ketentuan menyetorkan sehagian Msilnya 

pada kelurahan. Dalam hal ini pengaturan pembagian hasil 

yang diperoleh tidak SamB dari kabupaten yang ada; 

b. 	Udale setiap kelurahan mempunyai bengkok, karena denge.n pe

ngembangan industri dan pemukiman tanah bengkok tersebut 

benyak yang dijual; 

o. 	tanah gogol yang beraitat tetap tidak ada lagi karena lal'l8

sung menjadi milik pemegangnya masing-masing. 

8. 	persnan apala desa dan kepala kelurahan mengenai maaalah tanah 

dalam praktek nampak, sepanjang mengenai informaai kondisi histo

rinya, status hukumnya, dan seb88&inya. 
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