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BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dari uraian pada Bab III dan IV, maka dapat diambil kesimpulan : 

a) Bahwa status penguasaan asset Pemerintah Kota Surabaya oleh para 

pemegang ijin pemakaian tanah ( IPT ), atau disebut juga “surat hijau “ 

adalah sewa, dengan kewajiban bagi pemegangnya untuk membayar 

retribusi dan pajak bumi dan bangunan ( PBB ). Hubungan hukum sewa 

menyewa tersebut tidak menjamin adanya kepastian hak dan kepastian 

hukum atas tanah bagi pemegang IPT, karena hanya bersifat sementara. 

Sebagaimana diatur oleh Undang-undang Pokok Agraria ( UUPA ), Hak 

Sewa atas tanah dihapuskan sehingga tidak ada lagi dalam sistim hukum 

pertanahan nasional. 

Di samping itu, pengenaan dua buah pembayaran ( Retribusi dan PBB ) 

adalah merupakan sisi yang sangat merugikan bagi pemegang IPT. Dan 

semakin merugikan lagi pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 

Tahun 2003, yang mengenakan sanksi denda kepada mereka yang 

terlambat membayar retribusi tersebut. Hal inilah yang menimbulkan rasa 

ketidakadilan di masyarakat, sehingga dapat memantik ketidakharmonisan 

antara Pemerintah Kota Surabaya dengan masyarakatnya. Pada akhirnya, 

memungkinkan timbulnya kemandegan proses pembangunan di Kota 

Surabaya, karena pemerintah tidak mendapatkan dukungan dari sebagian 

anggota masyarakatnya. 
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b) Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian untuk memberikan rasa aman 

atas penguasaan tanah-tanah tersebut, baik bagi Pemerintah Kota Surabaya 

maupun pemegang IPT tersebut. Bagi Pemerintah Kota Surabaya adalah 

penyelamatan tanah-tanah sebagai assetnya. Bagaimanapun, Pemerintah 

Kota Surabaya adalah lembaga kenegaraan yang menjalankan tugas dan 

fungsi kenegaraan di daerah Surabaya, yang salah satunya haruslah 

mempunyai sumber pendapatannya ( PAD ) untuk melangsungkan 

kegiatannya. 

Bagi para pemegang IPT, diharapkan mendapatkan kepastian hak dan 

kepastian hukum atas tanah yang dipergunakannya selama bertahun-tahun. 

Sehingga tidak muncul kekhawatiran sewaktu-waktu akan diusir dari tanah 

yang dihuninya. 

Dalam sistim hukum pertanahan yang berlaku, maka untuk memberikan 

kedua hal tersebut di atas dapatlah ditempuh prosedur dan tata cara : 

1. Pelepasan hak atas tanah oleh Pemerintah Kota Surabaya, yang 

kemudian dimohonkan haknya oleh para pemegang IPT; 

2. Pemberian sesuatu hak atas tanah kepada para pemegang IPT di atas 

Hak Pengelolaan ( HPL ) Pemerintah Kota Surabaya; 

2. Saran 

a) Langkah penyelesaian terhadap kepastian dan perlindungan hukum untuk 

segera dilaksanakan, karena sangat potensial menimbulkan konflik. 
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Apalagi permasalahan ini sudah berlarut-larut tanpa adanya titik temu 

yang menguntungkan semua pihak; 

b) Posisi sekarang ini, antara Pemerintah Kota dan Masyarakat pemegang 

IPT adalah saling berhadapan. Bahkan langkah-langkah hukum telah 

ditempuh, yang belum tentu sampai kapan hal tersebut akan pasti 

penyelesaiannya. Untuk itu, ke depan diharapkan antara keduanya dapat 

saling kerjasama dan bersinergi untuk menentukan jalan keluar yang 

terbaik dalam suatu kepanitiaan bersama. Para anggota dewan ( Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah-DPRD ) sebagai wakil rakyat dapat mengambil 

peranan positif untuk menelurkan produk hukum yang mampu 

memfasilitasi tercapai hal tersebut; 

c) Kepanitiaan itu bertugas untuk menginventarisasi dan memetakan seluruh 

asset  Pemerintah Kota dan tanah-tanah yang dikeluarkan ijin pemakaian 

tanah ( IPT ).  

d) Langkah selanjutnya adalah mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan 

sertipikat ke Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) sebagai tanda bukti 

pemilikan dan penguasaan atas tanah tersebut.  
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