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BAB V 

IMPLIKASI  TERHADAP  LEMBAGA  KELURAHAN  DAN  HAK 

ULAYAT ATAS TANAH EKS DESA 

 

A. Aspek Kelembagaan  

      Sudah menjadi kelaziman bahwa perubahan struktur pemerintahan membawa 

pula perubahan-perubahan terhadap unsur-unsur pendukungnya. Demikian pula 

perubahan yang terjadi ketika suatu desa menjadi kelurahan, maka perangkat yang 

adapun dalam rangka untuk mendukung kinerja kelurahan mengalami perubahan pula.  

   Ketika pemerintahan masih berbentuk Desa, berdasar UU No. 22  Tahun 1999, 

maka Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Dalam 

menjalankan tugasnya tersebut Pemerintah Desa dibantu oleh Kepala Urusan (Kaur) 

yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur 

Kesejahteraan serta Kepala-kepala Dusun. Setelah Desa Buntalan dan  Desa Mojayan 

mengalami perubahan status menjadi kelurahan, maka struktur pemerintahannyapun 

mengalami perubahan.  

  Dalam struktur pemerintahan kelurahan  mulai dikenalkan seksi seksi yang 

akan menggantikan peran para Kepala Urusan (Kaur). Seksi yang kemudian dibentuk 

di lingkungan Kelurahan Mojayan maupun Buntalan adalah Seksi Pemerintahan, 

Seksi Pembangunan dan Seksi Kemasyarakatan. Namun pembentukan dan 

penempatan para pejabat yang mengisi jabatan Seksi-seksi ini tidaklah semuda h yang 

diperkirakan. Karena ternyata tidak semua pejabat Desa sudah pensiun, ada sebagian 

yang berdasarkan aturan dapat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sedangkan yang 
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lain berdasarkan usia sudah tidak memenuhi syarat, pada hal yang bersangkutan 

masih memegang jabatan lama, maka mulai timbul persoalan bagaimana 

menempatkan perangkat desa yang masih aktif dan memegang jabatan lama dalam  

struktur pemerintahan kelurahan yang baru.  

  Berkaitan dengan para perangkat kelurahan yang akan menduduki pos -pos 

tertentu ini, maka untuk Kelurahan Buntalan  masih ada pejabat desa yang masih 

menduduki pada posnya yaitu Kepala Urusan Pembangunan. Disamping itu masih ada 

juga Kepala Dusun 1 dan Kepala Dusun 2 (Kadus 1 dan Kadus 2). Dalam upaya untuk 

menghindari dualisme kepemimpinan ini, maka jabatan yang kemudian diberikan 

kepada Kepala Urusan Pembangunan adalah menjadi Staf Seksi Pembangunan (secara 

fungsional bukan formal), sedangkan untuk Kadus 1 dan Kadus 2 dimasukkan sebagai 

bagian dari Seksi Pemerintahan. Keuntungan menggunakan para  pejabat eks Desa ini 

ialah mereka sangat mengenal anggota masyarakat bukan saja secara umum tetapi 

juga secara pribadi atau orang perorang. Hubungan para pejabat eks Desa lebih dekat 

dari pada para pejabat kelurahan yang merupakan orang luar yang didrop ke kelurahan. 

Dimana hubungan yang terjalin antara para pejabat Kelurahan Buntalan dengan 

anggota masyarakat lebih bersifat fungsional.  

  Bagaimana dengan status Sekretaris Desa Buntalan ? Berdasarkan peraturan 

yang berlaku, yang bersangkutan dapat diangkat menjadi PNS dengan menduduki 

golongan II a, dan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Kelurahan. Sebagai seorang 

Sarjana dengan menyandang status golongan II a tentu saja tidak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  

  Berdasar Perda No. 32 Tahun 2008 dalam Pasal 15 menyatakan bahwa : 
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(1) Lurah adalah eselon IV a.  

(2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi adalah eselon IV b.  

  Dengan melihat pada ketentuan tersebut di atas jelas bahwa pengangkatan 

Sekretaris Kelurahan dengan golongan II a melanggar Perda No. 32 Tahun 2008.  

Dalam  ketentuan PP No. 13 Tahun 2002 golongan III b (paling rendah) dikategorikan 

eselon IV b dan paling tinggi golongan III c. Sedangkan  golongan II a tidak termasuk 

dalam eselon. Oleh karena pengangkatan Sekretaris Kelurahan ini menjadi 

bertentangan  dengan PP No. 13 Tahun 2002 dan Perda No. 32 Tahun 2008, dengan 

demikian SK Bupati yang menjadi dasar pijakan duduknya seseorang dalam jabatan 

Sekretaris Kelurahan mestinya harus dicabut. Hal lain yang tentunya juga tidak bisa 

diterima ialah bahwa Kepala Seksi semuanya mempunyai eselon IV b. Jadi Sekretaris 

Kelurahan golongannya lebih rendah dari pada Seksi-seksi dan tidak masuk dalam 

pengaturan PP 13 Tahun 2002.. Pada hal para pejabat yang menduduki jabatan 

tersebut semuanya (Sekretaris Kelurahan dan Seksi-seksi) adalah bereselon IV b.  

  Jika dibandingkan dengan Mojayan, nampaknya Kelurahan Buntalan dalam 

persoalan pengisian para pejabat ini agak kacau karena melanggar ketentuan 

perundang-undangan baik PP maupun Perda. Sebaliknya penataan para pejabat di 

Kelurahan Mojayan relatif lebih baik karena para pejabat yang menduduki jabatan 

sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barangkali yang masih mengganjal dan 

menimbulkan dualisme kepemimpinan adalah masih adanya Kepala Dusun 1 dan 

Kepala Dusun 2. Jalan keluar yang kemudian dilakukan adalah memasukkan Kadus 1 

kedalam Staf Seksi Pemerintahan dan Kadus 2 dalam Staf Seksi Kemasyarakatan. 

 Jadi dibawah struktur pemerintahan kelurahan (formal) secara material masih ada 

pejabat lain dari struktur pemerintahan desa.  
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  Model dualisme kepemimpinan seperti ini dapat segera diakhiri jika Bupati 

mempunyai keberanian untuk mencabut Surat Keputusan yang mengangkat para 

pejabat pamong desa tersebut. Konsekuensinya tentu saja Bupati harus memberikan 

kompensasi pesangon bagi para pamong desa yang masih aktif. Langkah 

pemberhentian dan pemberian pesangon tersebut, sebenarnya untuk menghindari 

konflik internal karena model penggajian yang berbeda. Dimana perangkat kelurahan 

dengan status PNS mendapat gaji pemerintah, sedangkan bekas pamong desa masih 

mendapatkan tanah bengkok yang hasilnya tidak tentu (ada ketergantungan terhadap 

alam), tetapi pemerintah kabupaten masih harus memberikan honor tambahan.       

 

B. Hak Ulayat Atas Tanah Eks Desa 

           Sejak diundangkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria, atau yang lebih dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria 

(UUPA), dalam Lembaran Negara No. 164 tahun 1960, maka hukum agraria 

Indonesia mengalami perubahan secara fundamental. Perubahan fundamental ini 

menyangkut dihapusnya hukum agraria kolonial. Dengan demikian sejak berlakunya 

UUPA No. 5 Tahun 1960 dualisme dalam hukum agraria Indonesia telah berakhir. 

Hukum agraria yang baru tidak lagi terdiri atas peraturan-peraturan yang bersumber 

pada hukum adat dan peraturan-peraturan yang bersumber pada hukum barat. Hukum 

agrarian nasional selanjutnya didasarkan atas satu sistim hukum, yaitu hukum adat, 

sebagai hukum asli Indonesia.1 

                                                                 
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia , jilid I, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1975, hal.1-2.  
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 Pengakuan atas hukum adat ini secara normatif dicantumkan dalam pasal 5 

UUPA No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi : 
 
”Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum 
adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, 
yang berdasarkan atas persa tuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta 
dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan 
dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu ndengan mengindahkan 
unsure-unsur yang bersandar pada hukum agama”. 
 

Ketentuan tersebut diatas kandatipun tidak secara eksplisit mencantumkan 

tentang Desa, telah membatasi berlakunya ketentuan hukum adat dengan persyaratan 

tertentu.  Ketentuan yang sama tercantum pula dalam pasal 3 yang mengatur tentang 

hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat, masyarakat hukum adat 

sepanjang menurut kenyataannya masih ada.  

Pasal 3 dan 5 ini terkait erat dengan  pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa:” bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Berdasarkan hak penguasaan Negara tersebut, yaitu: ”hak ulayat yang diangkat paling 

atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai  seluruh Negara memberi wewenang untuk : 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara, orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perb uatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 
angkasa.  

 
Hak ulayat (beschikkingsrecht) menurut hukum adat ada ditangan 

suku/masyarakat hukum/desa. 2  Hak ulayat ini  akan mengalami penguatan atau 

pelemahan bergantung kepada anggota masyarakat setempat. Jika banyak anggota 

                                                                 
2 Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Gadjah Mada University Presms, Yogyakarta, 1984, hal. 

45.   
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masyarakat yang secara pribadi memanfaatkan hak ulayat, mak hak ini dianggap kuat. 

Tetapi jika anggota masyarakat tidak memanfaatkannya, maka hak ulayat dianggap 

lemah. Apabila hak ulayat ini berkaitan dengan pembukaan hutan, anggota 

masyarakat yang telah membuka hutan tadi dapat menguasai terus menerus. Dalam 

arti tanah hutan yang telah dibuka tadi secara terus menerus dipelihara atau digarap 

dan akhirnya dapat menjadi hak milik si pembuka hutan. Sebaliknya apabila tanah 

diterlantarkan, maka tanah akan  kembali menjadi tanah hak ulayat masyarakat 

hukum/desa. 3 

Berkaitan dengan proses penggunaan hak ulayat sebagaimana dalam 

pembukaan tanah hutan atau transaksi-transaksi penting me/ngenai tanah harus 

dengan dukungan (medewerking ) kepala suku/masyarakat hukum atau desa. 4  Jika 

tanah digunakan oleh orang luar, maka orang luar yang memanfaatkan tanah tadi 

harus minta ijin dahulu kepada kepala suku atau masyarakat hukum. Peran kepala 

suku/masyarakat hukum adat/desa sebagai penguasa tertinggi dalam wilayahnya 

dengan demikian sangat penting, yaitu:  

- Menerima pemberitahuan anggota masyarakat hukum yang ingin membuka 
tanah.   

- Melindungi hak- hak anggota suku atas tanah dan mendamaikan apabila ada 
perselisihan mengenai tanah.  

- Menjadi saksi apabila ada perbuatan hukum mengenai tanah yang menurut 
hukum adat memerlukan saksi.  

- Mewakili suku/masyarakat hukum keluar.5 
 

Peran sebagaimana tersebut di atas  sudah berubah, ketika desa dihapus dan 

berubah menjadi kelurahan. Kepala Kelurahan adalah murni berperan sebagai pejabat 

administratif untuk tingkat kelurahan yang diangkat dan diberhentikan dengan Surat 

Keputusan Bupati tanpa melalui proses pemilihan. Dengan hapusnya desa, 

                                                                 
3 Ibid, hal. 45.   
4 Ibid.  
5Ibid , 49.  
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sebagaimana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, maka  

kekayaan desa beralih menjadi  milik Daerah. Kekayaan desa di sini utamanya adalah 

hak ulayat atas tanah desa.  

Berdasarkan pada UU No. 32 Tahun 2002 pada Pasal 201 ayat (2) disebutkan 

bahwa :” Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya 

menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.  Peraturan 

Pemerintah No. 72 Tahun 2005 dalam Pasal 6 ayat (1) juga mencantumkan ketentuan 

yang sama, yang berbunyi: ” Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, 

kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang 

bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat”. 

  Dalam Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2000 yang berlaku untuk Kelurahan 

Buntalan dan Perda No. 24 Tahun 2000 berlaku untuk Kelurahan Mojayan dalam 

pasal 9 disebutkan bahwa : 

 

           (1) Kekayaan Kelurahan yang berasal dari bekas kekayaan Desa Mojayan 
menjadi milik Pemerintah Daerah.  

           (2) Kekayaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh 
Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan.  

 

Redaksi sebagaimana yang tercantum dalam Perda No. 26 Tahun 2000 Pasal 9 tidak 

berbeda dengan Perda No. 24 tahun 2000, yang membedakan dalam pasal 9 ini hanya 

penyebutan Desanya pada ayat (1).   

 Perubahan status tanah kekayaan Desa Buntalan yang berupa tanah sawah 

untuk bengkok (lungguh) atau yang  bukan,  tanah pekarangan, tanah tegalan baru 
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terjadi pada tahun 2007. Penguasaan secara formal ini baru terjadi ketika 

ditandatanganinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 031/125/32.9 

yang ditandatangani Kepala Kelurahan Buntalan dengan Assisten Administrasi 

Sekretaris Daerah Kab. Klaten. Jadi mulai saat pernyataan pelepasan hak itu, maka 

secara resmi tanah kas Desa menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.  

 Perubahan status kepemilikan tanah eks Desa ini tidak serta merta membuat 

kelurahan secara leluasa dapat mengelola eks tanah desa secara bebas. Karena 

ternyata  berdasar Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah pada Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa: ”seluruh pendapatan 

daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD” yang 

dimaksud pendapatan bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang 

dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja.  

Sejak diambil alih oleh Pemerintah Daerah, kelurahan tidak bisa secara 

langsung mengelola seluruh kekayaan eks tanah desa. Oleh karena berdasar surat No. 

141.2/707/00 tertanggal 16 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sekrataris Daerah 

Kabupaten Klaten yang bunyinya sebagian surat itu sebagai berikut: ”. . . pengelolaan 

kekayaan Kelurahan yang berasal dari kekayaan eks Desa yang berubah statusnya 

menjadi kelurahan diatur sebagai berikut:  

1. Eks Tanah Kas dalam pengelolaan yang berupa hasil panen, sewa atau lelang 
seluruhnya disetorkan secara bruto (100%) ke Kas Daerah sebagai Pendapatan 
Daerah.  

2. Dari hasil setoran pendapatan bruto tersebut diatas sebagaian besar akan 
dikembalikan ke Kelurahan secara proporsional dari pendapatan yang telah 
disetorkan dan untuk tanah Eks tanah Kas Desa yang masih dikelola oleh 
Perangkat desa tetap dikelola oleh perangkat yang bersangkutan sebagai 
penghasilan selama masih menjabat.  
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  Sementara pengelolaan dan penggunaan  kekayaan eks Desa sudah diatur 

dengan Peraturan Bupati No. 1531 Tahun 2005 pada Pasal 5 :  

a.   Pengelolaan kekayaan Kelurahan yang berupa hasil panen, sewa atau lelang, 75% 
dikembalikan kepada Kelurahan dan 25% disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten 
Klaten.  

b.  Pengelolaan dana 75%  dari hasil tanah kekayaan Kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan 
Pengeluaran Kelurahan (APPK). 

 

  Perubahan  ini membuat kelurahan tak lagi bebas menggunakan hak 

pengelolaan atas tanah eks desa, tetapi menunggu pemberian dari kabupaten. 

Tentunya ini merupakan suatu kerugian bagi kelurahan, berbeda  ketika masih 

menjadi desa secara leluasa dapat mengelola sesuai dengan kemampuan desa, 

termasuk misalnya pengelolaan pasar.  

 Dipandang dari sisi lain terjadinya perubahan   partisipasi masyarakat memang 

ada peningkatan terutama dalam hal ini adalah partisipasi dalam bidang pembangunan 

fisik. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, maka salah 

satu penekanan dalam  pengaturan desa ialah berkaitan dengan partisipasi warga 

masyarakat, terutama dalam bidang pembangunan. Partisipasi ini justru tidak terwujud 

secara maksimal, oleh karena dalam bidang pembangunan perencanaan desa 

diserahkan sepenuhnya kepada Badan Permusyawaratan Desa dengan anggaran yang 

disusun berdasarkan kemampuan Desa yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu anggota masyarakat yang 

duduk sebagai personal BPD tidak mempunyai semangat yang tinggi.  

Tetapi ketika terjadi perubahan dari Desa menjadi Kelurahan, maka partisipasi 

seluruh masyarakat meningkat. Jadi bukan hanya para pengurus BPD, sekarang 
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Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

pemerintah memberikan dana stimulan atau perangsang. Hal ini akhirnya 

menggerakkan masyarakat untuk merespon stimulan dari pemerintah tersebut dengan 

memberikan dana secara swadaya untuk membangun wilayahnya masing-masing. Di 

samping itu semangat dari LPM tinggi karena setiap tahun dianggarkan dana seperti 

misalnya adanya THR dan honorarium yang lain. Berbeda ketika masih dalam status 

Desa dimana dengan APB Desa yang terbatas. Anggaran untuk kompensasi pengurus 

BPD tidak dapat dipastikan,  karena pemasukan berdasarkan kegiatan Desa yang 

menggantungkan pada alam tentunya tidak dapat ditarget, sehingga tidak dapat pula 

memberikan kepastian berapa prediksi yang akan diperoleh Desa.   

Meningkatnya partisipasi dalam bidang pembangunan ini berimplikasi pula 

dalam bidang yang lain yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus 

KTP elektronik dan  Kartu Keluarga. Keadaan ini berbeda sekali  ketika masih dalam 

status Desa, anggota masyarakat sikapnya sangat pasif.   

 

 

 

 

 

 


