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B A B 1 
P E N D A H U L U A N

I .  PSRMASALAHAN : LATAR BEUKAHG DAN

A . L a t a r  B e ln k a n #  :

Dengan diproklamasikannya Negara Republik 
Indonesia pada tanggal 17 Agustue 19^5* maka berakhir- 
lah tata hukum Pemerintah Belanda dan dig-anti dengan 
tata hukum Pemerintahan Republik Indonesia*
Akan tetapi mengingat Negara Reptsblik Indonesia baru 
saja lahir maka untuk mengisi kekosongan hukura' dibuka 
kemungkinan untuk memperlakukan peraturan bekas Peme
rintah Hindia Belanda, berdasarkan pasal II Aturan Per- 
aliharr Undang-undang.;Dasar 19*+5, yang berbunyi :
"Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru 
menurut Undang-undang Dasar ini".

Demikian juga halnya dengan hukum agraria, khu- 
susnya da^am hukum tanah, yang berlaku adalah hukum. 
tanah sebelum proklamasi, yaitu hukum tanah peninggal- 
an Pemerintah Hindia Belanda, pada waktu itu yang ber
laku adalan hukum tanah adat dan hukum; tanah barat.

Oleh karena itu dengan adanya dua macam hukum tentang 
tanah hal ini menimbulkan apa yang disebut dengan dua-
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lisme khususnya dualisme dalam hukunt tanah.
Sejak tanggal 2k September I960, maka diundangkanlab 
Undang-undang No, 5 Tahum i960 yang disebut dengan 
Undang-undang Pokok Agraria, LNRI No. 10k Tahun i960 

(TLNRI No* 2043). Dengan diundangkannya Undang-undang 
Pokok Agraria, maka sifat dualisme dalam hukum tanah 
itu ipenjadi hapus dan terdapatlah satu kesatuan dalam 
hukum tanah.

Di dalam Undang-undang Pokok Agraria, terdapat 
bermacam-macam hak atas tanah. Kalau kita lihat pada 
paaal 16 Undang-undang Pokok Agraria (yang selanjutnya 
saya sebut dengan UUPA), maka dalam pasal itu disebut- 
kan bermacam-macam hak atas tanah, yaitu : hak milik, 
fcaK guna usaha, hak guna bangunan, dan lain-lain. 
Sedangkan yang berhak memberikan hak-hak atas tanah 
tersebut adalah Negara sebagai penguasa yang tertinggi. 
Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-undang Dasar 19^5, 
pasal 33 ayat 3 » yang berbumji :
" Bumi, air, dan kekayaan a^Lam yang terkandung di dalam-

nya dikuasai oleh Negara dan dipergunkan untuk sebe-
sar-be0arnya kemakmuran rakyat".

Mengenai hal ind juga dapat kita lihat dalam pasal 2-
UUPA, yang berbunyi ;

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 6yat 3 Undang- 
undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud da-
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dalam pasal 1 , bumi,air, dan ruang angkasa, ter- 
masuk alam yang terkandung di dalamnya itu pada 
tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara, 
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Berdasarkan hal ini, maka Negara sebagai penguasa yang 
tertinggi dapat men^ntukan berbagai macam hak atas ta
nah dan dapat menentukan pula siapa saja yang dapat mem
punyai hak-hak itu*

Negara dalam hal ini dapat memberikan haknya 
kepada perseorangan dan badan hukum, dengan ketentuan 
ketentuan yang telah diatur. Sedangk’an hak yang diberi
kan oleh Negara pada pihak perusahaan jawatan kereta a- 
pi, adalah hak pengelolaan, hak tersebut termasuk dalam 
pasal 16 bagiab h, dari UUPA, yang berbunyi:
"Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak terse
but di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang 
serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang di- 
eebutkan dalam pasal 53u«

Mengenai hak pengelolaan juga diatur dalam peraturan 
Menteri Dalam Negeri No* I Tahun 1977*

Dengan adanya hak pengelolaan tersebut, maka su
dah menjadi kewajiban bagi perusahaan' kereta api (yang 
selanjutnya saya sebut dengan PJKA) tersebut untuk me- 
agelola aecara baik dan diharapkan bahwa tanah-tanah 
tersebut tidak akan terlantar tanpa manfaat, sebab de

ngan adanya penelantaran tanpa manfaat itu dapat menim-
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bulkan atau memberl peluang bagi orang untuk memanfaat- 
kannya sebagai tempat tinggal ataupum untuk hal-hal la
in.

Seperti kita lihat dewasa ini banyak sekali ta
nah-tanah, baik yang ada di dalam kota maupun yang di- 
luar kota - kota besar* dipakai orang-orang tanpa izin 
dari yang berhak atau kuasanya.
Pemerintah pada umumnya dapat menguasai atau memahami 
keadaan yang tidak wajar ini, hal ini disebabkan sangat 
kurangnya persediaan tanah bagi rakyat, baik untuk pe- 
rumahan maupun untuk bercocok tanam*
Oleh karena itu, untuk pembangunan Negara* penggunaan 
tanah harue dilakukan dengan cara yang teratur* Pema- 
kaian yang tidak tefratur lebih-lebih yang melanggar 
norma-iturma hukum dan tata tertib sebagaimana yang ter- 
jadi di banyak tempat,. benar-benar menghambat pembangun
an Negara Indonesia*

Dengan adanya hal ini menimbulkan berbagai masa
lah;, bagaimana dengan hak pengelolaan tersebut, perma- 
salahan lain yang timbul yang berkaitan erat dengan 
hal ini adalah bag;aimana dengan status atau kedudukan 
orang yang menggunakan tanah tersebut, hal ini juga ber- 
kaitan dengan berkurangnya keindahan kota, ketertiban 
kota, dan kebersihan kota.
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B, Pterumudarinya :

1. Apakah. yang dimaksud dengan hak atas tanah ?;
2* Ada berapa macamkah hak atas tanah itu ?;
3* Mengapa dalam sistem hukum tanah yang ada sebe- 

lum UUPA itu dapat menimbulkan sifat dualisme 
hukum ?;

km Siapa saja yang dapat memillki hak atas tanah ?;
5. Apakah seseorang dapat menggunakan tanah tanpa 

izin dari yang berhak atau kuasanya ?;
6* Apakah sanksi atas penggunaan tanah tanpa izin 

yang berhak atau kuasanya ?;
7* Bagaimana apabila dilakukan jual-beli atas bang

unan yang berada di atas tanah tersebut ?;
8 . Bagaimana jika terhadap tanah-tanah tersebut 

diadakan perjanjian sewa-menyewa ?;
9* Asas apakah yang dipakai di Indonesia dalam hu~ 

bungannya dengan bangunan dan tanah ?;
1 0 *.Apakah yang harus dilakukan oleh seseorang un

tuk sahnya jual-beli yang akan dilakukan dan 
untuk kepastian haknya ?*
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II* PENJELASAN JUDUL, ALASAN PEMILIHAN JUDUL, TUJUAN 
PENTTLISAN, METODOLOGI

A . / Pen.jelasan 'Jfrdul :
Skripsi ini berjudul : "PENGGUNAAN TANAH TANPA 

IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA DI SEPANJANG REL KERE
TA API, YANG ADA DI BEBERAPA TEMPAT, DI KOTAMADYA SU
RABAYA",

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang. No*. 51 Prp- 
Tahun i960* yang dimaksud dengan "Tanah" adalah :

1, tanah yang dikuasai oleh Negara;

2* tanah yang tidak termaksud dalam huruf (1) yang 
dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan 
atau badan hukum.

Yang dimaksud dengan "YANG BERHAK", adalah :
1. tanah Negara dalam hal ini yang berhak adalah 

Mendagri atau pejabat yang berwenang;
2* tanah yang bukan tanah Negara, yang berhak ada

lah orang atau badan hukum yang berhak atas ta
nah itu.

Yang dimaksud dengan "KUASA", adalah :
Seseorang atau badan hukum yang diberi wewwnang un
tuk mempergunakan tanah itu, untuk dan atas nama 
orang yang memberinya kuasa.

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang No, 51 Prp Ta-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGGUNAAN TANAH TANPA ... JOES NENY ASTOETIE



7

hun I960, yang dimaksud dengan "MemaHaS atau Mengguna
kan", adalah:
"Menduduki, mengerjakandan/atau menguasai sebidang 
tanah atau mempunyai tanaman atau bengunan di atasnya 
dengan tidak dipersoalksn apakah bangunan itu dipergu- 
nakan sendiri atau tidak".

Sedangkan yang dimaksud dengan "Di sepanjang rel 
kereta api", adalah di atas tanah hak pengelolaan PJKA 
yang ada di kiri atau kanan dari rel kereta api, dan 
berada dalam jarak 1 1  meter dari r^l kereta api yang x- c* 
terdekat.

Yang dimaksud dengan "Di beberapa tempat", ada* 
lah bahwa peoelitian ini tidak H&nya -pada satu tempat 
eaja, tetapi di beberapa tempat, yaitu;

I* di sepanjang rel kereta api Jalan Kapasari;
2. di Jalan Gubeng;
3. di Sepanjang rel kereta api Jalan Ngaglik;

di Dipo Sidotopo.
Skripsi ini hanya membahas masalah penggunaan 

tanah yang ada di sepanjang rel kereta api yang ada di- 
Kotamadya Surabaya* Alasan saya memilih Kotamadya Sura- 
Daya, adalah :

1 . saya ingirt menghemat waktu dan biaya;
2 . untuk mendekati tempat penelitian.
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B. Alasan Pemillhan Judul :
Yang mendorong saya mengambil judul ini seba- 

gai topik pembahasan, adalah karena masalah ini mena- 
rik untuk dibahas dan juga untuk mengetahui lebih ja- 
uh peranan instansi yang berwenang dalam raenangani a 
masalah ini.

C. Tu.juan Penulisan :
1 . untuk melengkapi tugas dan untuk memenuhi sya- 

rat dalam mencapai gelar sarjana hukum ;
2 # untuk merabahas masalah penggunaan tanah tanpa 

izin yang berhak atau kuasanya yang ada di be- 
berapa tempat yang ada di Surabaya, dengan ha- 
rapan agar penilidan ini dapat memberikan gam- 
baran yang nyata ;
Bagi penulis sendiri hal ini merupakan suatu 
studi perbandingan yang sangat berguna dan de
ngan adanya studi perbandingan ini penulis da
pat merabandingkan antara teori yang ada dengan 
keadaan atau kenyataan yangaia, berdasarkan ha- 
sil obaervasi langsung terhadap obyeknya ;

3 . tujuan yang lain adalah untuk mencoba raeraberi- 
kan beberapa gambaran dan saran yang ada hubung- 
annya dengan pelakeanaan pemberian hak atas ta
nah dengan makeud untuk memberikan citra yang 
baik pada Pemerintah ;
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if. tujuan yang lainnya lagi yaitu pentlis ingin 
menyumbangkan pikiran yang mun^tin akan ber- 
manfaat bagi ilmu hukum umumnya danNegara - 
pada khususnyaa

D. Metodologi :
Penfelisan skripsi ini didasarkan pada kenya- 

taan yang ala, di berbagai tempat di Surabaya dan a- 
kan dihubungkan dengan peraturan-peraturan dan pen- 
dapat para sarjana/pejabat dalam hubungannya dengan 
hal ini.

1. Sumber data :
l.a. wawancara ;
1 .b* majalah atau koran ;
1 .c* buku-buku khueusnya mengenai agraria.

2. Tekhnik pengumpulan da$a.
Dilakukan melalui wawancara dengan penduduk - 
setempat dan pejabat kantor agraria yang ber- 
sankutan dengan hal ini.

3* Analisa data .
Dilakukan dengan cara perbandingan melalui da-

4ta yang diperoleh dengan teori ilmu hukum khu- 
susnya masalah agraria.
Pendekatan masalah :

Dengan jalan membandingkan antara teori dengan 
kenyataan yang ada.
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III. PERTANGGUNG JAWABAN SISTIMATIKA

Penulisan skripsi ini terdiri dari VI BAB, Pen- 
dahuluan saya letakkan dalam BAB I,karena pendahuluan 
yang merupakan pokok-pokok isi skripsi, guna mengan- 
tarkan para pembaca untuk lebih mempermudah dan sega- 
ra mengikuti kemana arah dan penulisan skripsi ini.

Permasalahan Hak Atas tanah Sebelun dan Sesu4 
dah UUPA, saya letakkan dalam BAB.. II, karena sebelum 
saya inembahas masalah penggunaan tanah tanpa izin yaag 
berhak atau kuasanya atas tanah-tanah PJKA yang ada 
di sepanjang rel kereta api’tersebut, kita hafcus me- 
ngetahui sedikit tentang sejarah hak atas tanah yang 
ada di Indonesia, yang pada waktu itu di Indonesia - 
berlaku dua macam hak atas tanah, yaitu hak atad ta« 
nah adat dan hak atas tanah barat, hal ini menimbul- 
kan akibai adanya dua golongan tanah :

1 . tanah dengan hak adat, yang t u n d u k  pada hukum 
adat ;

2 . tanah dengan hak barat, yang tunduk pada hu - 
kum perdata barat,

Hal ini menimbulkan apa yang disebut dengan dualisme 
hukum, khususnya dualisme dalam hukum tanah.

Penggunaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau 
Kuasanya Di Sepanjang Rel Kereta Api, Yang Ada Ti Be-
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berapa Tempat Di Kotamadya Surabaya saya letakkan - 
dalam BAB III, karena setelah kita mengetahui sedi- 
kit beberapa hal tentang hak atas tanah, maka dalam 
bab ini saya ingin raemasuki permasalahan yang pokok. 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai asal mula ada** 
nya pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau. kuae 
sanya di beberapa tempat itu.
Dan saya juga akan memberikan uraian sedikit bebera
pa hal tentang asas pemisahan htbrisontal, bagaimana 
mereka itu dapat mendirikan dan merailiki bangunan di- 
atas tanah orang lain dan akan saya utarakan ju^a ten
tang larangan-larangannya.

Permasalahan tentang Kedudukan atau Status 
Pemakai Tanah Tanpa Izin Ynag Berhak Atau Kuasanya 
Di Sepanjang Pel Kereta Api, saya letakttan dalam BAB
IV, karena menurut saya setelah diketahui tentang be
berapa hal mengenai penggunaan 1anah tanpa izin yang - 
berhak atau kuasanya, di sinj saya mulai membahas 
bagaimana kedudukan atau status para pemilik bangunan 
di atas tanah orang lain tersebut, bagaimana hubungan
nya dalam jual-beli bangunan tanpa tanahnya*
Beberapa hal tentang tanah-tanah PJKA itu dijadikan 
obyek sewa-menyewa, oleh pihak PJKA sendiri.

Permohonan Hak Atas Tanah PJKA Dan Penyelesai- 
an Permasalahan Penggunaan Tanah Tanpa Izin Yang Ber-
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hak. Atau Kuasanya saya letakkan dalam BAB V, karena 
menurut saya hal ini adalah penting dalam ranglfca un
tuk mendapatkan kepastian hukum, dalam bab ini juga 
akan saya bahas mengenai kewenangan dari PJKA dalam 
memberikan hak atas tanah tersebut pada para pemi - 
lik bangunan itu, serta tata cara prosedur peny.ele- 
saiannya.

Penutup saya letakkan dalam BAB VI, karena pe- 
nutup adalah merupakan bagian akhir dari permasalah- 
an yang saya bahas, dalam penutup ini akan saya beri- 
kan kesimpulan-kesirapulan dan saran-saran dalam hu - 
bungannya dengan permasalahan ini.
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B A B  II

SEDIKIT TENTANG HAK ATAS TANAH 
SEBELUM DAN SESUDAH UUPA

Tanah merupakan salah satu sarana yang paling 
erat hubungannya dengan manusia.
Persoalan tentang tanah dalam kehidupan manusia mempu
nyai arti yang sangat penting sekali, sebag&an besar 
dari kehidupan manusia terganturcg pada tanah.
Betapa tidak, agama mengajarkan bahwa manusia adalah 
berasal dari tanah. Tanah adalah tempat bermukint ba» 
gi umat manieia, di sampimg sebagai eumber penghidupan 
bagi mereka yang nrncari nafkafe meibalui usaha tani.
Tanalfc di eini dlapat dinilai pula sebagai suatu hafeta 
yang mempunyai sifat permanen.

Masalah pertanahan merupakan suatu masalah yang: 
menarik untuk dibahas* Menurut sejarahnya mengenai hak- 
hak atas tanah itm tesrbagi dalam Z periode, yalta :

1* pada masa sebelum berlakunya UUPA, jadi sebeltrm 
tanggal 2i* September I960;

2. pada masa sesudah berlakunya UUPA, setelah tang- 
gal 2^ September i960,
Pada masa sebelum berlakunya UUPA, mengenai hak- 

hak atas tanah banyak menimbulkan masalah*

13
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Hukum agraria yang lama bersifat dualistis, hal imi 
sesoai dengan apa yang diucapkan oleh Boedi Harsono, 
bahwa

Sebagai akibat dari politik hukum pemerintahan pen- 
jajah dulu, maka hukum: agraria yang lama itu mempu
nyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya hukum 
agraria adat yang bersumber pada hukuia adat. dan pe- 
raturan-peraturan hukum agraria b.arat.

Tang dimaksud dengan tanah hak barat, adalah :
1 . tanah eigendom;%
2 # tanah erfpacht;
3 *. tanah opstal dan lain-lainu 

Sedangkan yang, dimaksud dengan tanah ulayat atau tanah 
dengan hak Indonesia, adalah :

1 . tanah dengan hak milik;
2 . tanah ueaha;
3 . tanah gogolan;
4. tanah bengkok;
5 . tanah agraris eigendom;
6* tanah grant sultan*

Tanah dengan hak-hak barat Itu tumduk pada keten- 
tuan hukum agraria barat, misalkan: 
dalam hal tanah eigendom, tanah tersebutt tidak dapat 
digadaikan menurut hukum adat, tiapi hanya diapat dibe-

14

j Boedi Haraonoi Se.farah Penytt-sunan Uadaaft-undang 
Pokok Agraria. Jil* I, Cet* IV, Djmbatan,Jakarta, 1975*
hal* 13-
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ban! hip©j;i&.
Hukua agraria barat berjiwa liberal individual 

listis, eesuai dengan jiwa liberalise dan individualis- 
mer maka hak eigendom yang merupakan: pusat. dari hukum 
agraria barat, adalah merupakan hsk yaag memberi wewe- 
nang patJa pemiliknya untiuk menggunakaimya secara beba#, 
pemiliknya dapat menggunakan benda yang, bersangkutan 
secara betas.
Jadi* dd: sini kepentingan pribadi yang diutaraakan, bu- 
kan kepentingan masyarakatnya* Fungsi sosial dari ta- 
niabi tersebut: hilang, hal ini berbeda dengan bak atas 
tanah adat, yang sifat sosialnya sangat tinggi*

Tetapi lama-kelamaan sifat. liberal indlvidualis- 
tis itu berubahysifat kemasyarakatannya menjadd. menon- 
Jol, karena menurut mereka untuk mencapai masyarakat 

yang; adll dan makmur menuntut Negara untuk memperhati- 
Ifcan dan mengatur kehidupan masyarakatmya,, dengan adanya 
hal ini maka hak eigendom manjadi apa yang dlsebut :
" VEFMAATSCHAPPELIJK

Pada waktu itu selain tanah-tanab barat dan ta
nah adat, dikenal juga apa yang disebut dengan hukunr 
antar golongan.
Hukum antar golongan timbul sebagai akibat adianya dtia- 
lisme hukum dalam kaitiannya dengan subyek dan obyek hu- 
kumnya.
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Yang dimaksud dengan subyek hukum :
1. ada subyek hukum golongan Indonesia asli;
2. ada subyek hukum golongan Eropah dan Timur Asing. 

Sedang mengenai obyek hukumnya :
1» ada tanah Indonesia;
2* ada tanah Eropah dan sebagainya.

Andaikata terhadap tanah-tanah itu, misalnya atas ta
nah Indonesia itu hanya dimiliki oleh orang .Indonesia 
saja dan tanah barat hanya dimiliki oleh orang-orang 
Timur Asing dan Eropah saja, maka hal ini tidak akan 
menimbulkan masalah, tetapi dalam prakteknya ada ke- 
mungkinan tanah-taah Indonesia itu dimiliki oleh orang 
asing, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan secara lang- 
sung, yang disebut dengan "Grondvervreemdingsverbod" 
atau yang disebut dengan"Larangan pengasingan tanah”, 
salah satu kenyataan dalam hukun agraria Indonesia,bah
wa atas tanah Indonesia itu tidak bebas sepenuhnya untuk 
dipindahkan kepada orang asing. Jadi, larangan pengasing
an tanah ini tidak membenarkan pemindahan hak atas tanhh 
Indonesia oleh orang Indonesia asli kepada orang asing* 
Pemindahan yang dilarang, adalah : jual-beli, tukar me- 
nukar, hibah dan lain-lain* Yang tidak terkena larang
an adalah : karena perkawinan campuran, pewarisan tan
pa surat wasiat. Larangan ini hanya berlaku bagi hak a- 
tas tanahnya saja, sedang terhadap bangunannya tidak di

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGGUNAAN TANAH TANPA ... JOES NENY ASTOETIE



17

larang untuk dipindahkan, karena hukum yang berlaku 
atas tanah tidaK berlaku bagi bangunan yang berada 
di atasnya.
Mengenai hal ini, terdapat perbedaan antara beberapa 
sarjana dan yurisprudensi. Sebagai misal kita ambil- 
pendapat Ter Haar, yang menurut pendapatnya, bahwa pe
misahan yang principil di antara hak atas Dangunan di- 
satu pihok dan hak atas tanah dilain pihak , ada juga 
pembatasannya. Pertama, bila ada perjanjian di antara 
mereka, bahwa jual beli itu menyangkut juga rumah ser
ta tanah sekai-igus. Kedua,.hak atas rumah atau tanaman 
membawa serta hak atas tanahnya, bila antara rumah atau 
tanaman itu mempunyai hubungan yang sedemikian eratnya 
maka hak atas tanah itu mengikuti hak atas rutoahnya* 
Ketiga, hak atas tanah tidak dapat diputus dengan ba
ngunan yang berada di atasnya, maka larangan pemindah
an hak atas tanah pada orang asing itu berlaku juga a- 
tas bangunan yang ada ai atasnya, seperti diketanui ba
ngunan sekarang paua umumnya dibuat dari batu, sehing
ga tidak mungkin untuk^dipindah* Alasan lainnya apabi
la ada pemisanan antara bangunan dengan tanannya, maka 
hal ini akan menitibulkan penyerobotan, karena pengua- 
saan bangunan oembawa serta penguasaan atas tanahnya. 
Sedang yurisprudensi mengaKui adanya pemisahan antara 
hak atas tanah dengan bangunan yang ada di atasnya,
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jadi, larangan pengasingan itu hanya berlaku bagi nak 
atas tanahnya saja tidak pada bangunannya. Hal ini da
pat kita lihat pada putusan pengadilan, seperti putus- 
an Pengadilan Negeri Jakarfea, tanggal 13 uktober 195k,
No. til9/ly52f Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 15 -Feb
ruary 1956, NO*. 260/1954* Mahkamah Agung, tanggal 6 A- 
gustus 1957> Wo* 155k/Sip/1956, yaitu tentang : penju- 
alan dan pembelian bangunan atas tanah tidak.mungkin 
diartikan penjualan dan pembelian tanahnya, maka tidak 
didapat hak milik melalui pengaruh lampaunya waktu. 
Putusan Mahkamah Agung n o , 2339k/Sip/1982, tanggal 16- 
Juni 1983> mengenai kasus antara K.wan Gun Soe dengan ,vi- 
diawati, di situ dinyatakan bahwa menurut uUPA pasal 5 
oagi tanah berlaku hukum adat, hal mana berarti rumah 
dapat diperjual-belikan terpisah dari tanahnya.

Dengan adanya nuiturn antar 6olongan ini, monimvul-
2

Kan prinsip atau asas, yaitu :
" Status dari tanah terpisah, tiuak dipen0aruhi olen- 

status hukum yang menghaki ".
Artinya tanah baiat tctap tunduk ^acia hukum barat, meski- 
pun dimiliki oleh orang Indonesia. Dengan adanya hal ini 
tirnbul kesulitan untuk itu harus aau Ut»ah& uatuk ..jnju- 
-akan pe:i.oaharuan di oi. :*nu nu,cam ..^ria.

p boeai Harsono, him pun an Catatan Kuliah.Ma.tu Te- 
rus SC, 1 selanjutxija dxseuut aengan oedi arsouo ~I), 
hal. 29.
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Sebenarnya dualisme itu adalah pekerjaan buatan, se- 

bab asalnya sernua tanah tunduk pada hukum yang sama, 
yaitu hukum adat, setelah Belanda datang, untuk ke- 
kepentingan Belanda tanah-tanah itu diberikan status 

hukum barat.
Menurut Boedi Harsono, bahwa konversi mempu- 

nyai 2 fungsi
1, menyelenggarakan univikasi hak-hak atas tanah;
2. menyelenggarakan likwidasi hak-hak asing atas 

tanah.
Dengan adanya konversi tersebut, maka penggunaan tanah 
oleh orang asing dibatasi hanya sampai 1 tahun, dan 
dalam waktu 1 tahun tersebut orang asing itu dibexi 
kesempatan untuk mengalihkan hak-haknya kepada orang 
Indonesia yang berhak. Kepada badan hukum asing, jang- 
ka v/aktunya lebih lama, yaitu sampai habis sisa waktu 
hak yi-.ng lama tetapi paling lama 20 tahun.

Jadi, dengan adanya konversi ini, maka dualisme 
hukum tanah dapat dihapus, yang diinginkan sekarang 
adalah kesatuan dalam hukum tanah.

Pada waktu itu atas tanah-tanah adat belum ada 
kepastian hukumnya, sebab sebagian besar tanah-tanah adat 

belum didaftar. Baru pada tanggal 24 .'Jejjtember 1/60, usaha 

itu dik-jtakan berha.il, yaitu dikeluarkannya UUPA, y^itu 
Undang-undang No. 5 Tahun I960, L.NHI Mo. 104*

Ibid., hal. %
3
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I. Pengertian Hak Atas Tanah

Dengan adanya UUPA, maka semua hak-hak atas tanah 

barat dan hak atas tamah adat dihapus, yang ada sekarang 
hanyalah hak atas tanah menurut UUPA,

Namun dengan adanya UUPA tid-ik berarti sifat dualisme 
itu benar-benar hapus, <!Jifat dualisme itu my:jih ada, 
tetapi bukan dulisme eksternal seperti adanya hak atas 
tanah barat dan hak atas tanah adat*
Dualisme itu bersifat internal, yaitu mssih ada hak-hak 
atas tanah yang diatur oleh hukum adat, selain hak-hak 

atas tc,nah yang diatur menurut UUPA, namun hal ini tidak 
sampai menimbulkan masalah yang serius.
Seperti diketahui UUPA adalah merupakan pelaKsanaan 
hukum adat dibidang tanah, sedang hukum adat sendiri 
adalah merupakan perwujud n dari pembentukan UUPA,

Antara UUPA dan hukum adat disini ada hubungan 
secara fuhgsional.
Kalau dilihat dalam pa al 5 UUPA, yaitu-P

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan 
ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang ti
dak bertentangan dengan kepentingan nasional 
dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan 
bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan 
peraturan yang tercantum dalam Undang-undang 
ini dan denjan peraturan perund ngan lainnya, 
segala se^uatu dengan mengindankan unsur-unsur 
yang bersand'ir pada hukum agama.
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Sebagai bukti, baJtwa? hukum agraria itu berdasarkan pa
da hukum adat, maka hal ini dapat Juga kita lihat pa
da pasal 3 UUPA, yang beirbunyi :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 
dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa ttu 
dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenya- 
taannya masih ada harus sedemikian rupa, sehingga1 
sesuai dengan kepentingan naslonal dan Negara, yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan la
in yang lebih tinggi*

Demikian bunyi pasal 3 UUPA, yang di dalamnya dikatakan
bahwa walaupun hak ulayat itu diatur' menurut hukum adat,
tetapi oleh UUPA masih diakui sepanjang tidak bertentang
an dengan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan adanya UUPA, mengenai hak-hak atas tanah
sudah tidak ada pembagian lagi, hak atas tanah diatur
dalam pasal k ayat 2.UUPA, yang berbunyi :

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pa
sal ini memberi wewenang untuk mempergunakan ta
nah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi 
dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar 
diperlukan untuk kepentingan yang langsung ber- 
hubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas 
batas menurut undang-undang dan peraturan-pera* 
turan hukum lain yang lebih tinggi.

Hak-hak yang dimaksud dalam pasal k ayat2 itu dijabar-
kan lebih lanjut dalam pasal 16 ayat 1 .
Di dalam pasal 16 ayat 1 tersebut dieebutkan bermacam-
macam hak atas tanah
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Adapun hak-hak itu adalah: '
1 , hak milik;
2 * hak guna-usaha;
3 . hak guna-bangunan; 
if, hak pakai;
5 * hak sewa;
6* hak membuka tanah;
?• hak memungut hasil hutan;
8* hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-kak 

tersebut di atas yang akan ditetftpkan dengan Un> 
dang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementa
ra sebagai yang disebutkan dalam pasal 5 3.
Jadl, dengan adanya UUPA sekafcang sudah tidak 

ads lagi hak-hak atas tanah barat dan hak-hak atas ta
nah adat, yang ada sekarang adalah hak-hak atas tanah 
menurut UUPA*
Hak-hak atas tanqh barat, seperti;

1.hak opstal;
2 . hak erpacht;
3 . hak eigendom, sekarang sudah dikonversi menurut 

UUPA#.
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2 # Subyek Hak Atas Tanah
Subyek hak atas tanah terdiri dari:

1* wargantgara Indonesia;
2 * warganegara asing.

4

Dengan adanya UUPA, maka yang dapat memiliki hak-hak 
atas tanah hanyalah warganegara Indonesia saja, hal i- 
ni sesuai dengan asas= kebangsaan yang termaktub dalam 
dalam pasal 1 UUPA*
Menurut pasal 9 Jo pasal 21 ayat I disebutkan bahwa ha
nya warganegara Indonesia saja yang dapat mempuaiyai hak 
atas tanah, hak milik atas orang asing dilarang.

Jadi, dapat dikatakan bahwa hanya WNI yang dapat 
mempunyai hak milikr orang asing tidak diperbolehkaa 
mempunyai hat mijik atas tanah, tetapi hal ini tidak 
berarti bahwa orang asing itu sama sekali tidak boleh 
memiliki hak atas tanah, bagi orang asing hanya terbu- 
ka kemungkinan untuk menguasai tanah dengan hak pakai 
atau hak sewa, yaitu hak atas tanah yang memberi wewe- 
nang yang terbatas dan berjangka waktu pendek.

Sebenarnya orang a6ing tidak perlu punya tanah 
sendiri untuk keperluan tempat tinggal atau untuk usa- 
hanya, sebenarnya mereka dapat menyewa kepunyaan oeang 
Indonesia. Akan tetapi mengingat kenyataan, bahwa aki- 
bat politik agraria pemerintah dulu, banyak orang asing 
yang mempunyai-tanah di Indonesia, maka berdassrkan hal
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itu penguasaan hak atas tanah oleh orang asing masih 
dimungkinkan dalam batas-batas dan dengan syarat yang 
tidak merugikan kepentingan Nasional.

Menurut pasal 21 ayat 3» di situ disebutkan, 
bahwa orang asing yang mempunyai hak milik sesudah ber-

r

lakunya UUPA ini wajib melepaskan hak tersebut dalam 
Jangka waktu 1 tahun , hal ini juga berlaku bagi warga- 
negara Indonesia yang sesudah berlakunya UUPA ini kehi- 
langan kewarganegaraannya,;jika sesudah jangka waktu 
tersebut lampau, ttanah itu tidak dilepaskara, maka hak 
tersebut hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara,

Warga negara Indonesia, dibagi lagi manjadi dua,
yaitu:

1 * warganegara tunggal;
2 . warganegara rangkap*

Yang dimaksud dengan warganegara tunggal» adalah mere
ka yang hanya memiliki datu kevrar&anegaraan saja. 
Sedangkan warganegara rangkap, adalah mereka yang mem
punyai wrganegara Indonesia, di samping juga mempunyai 
kewarganegaraan asing:*
Pembedaan ini hanya terdapat dalam UUPA saja, sedan-g- 
kan dalam Undang-undang No. 62 Tahun 1958, justur me- 
nyebutkan bahwa :
Seorang warganegara Indonesia yang berada di Indonesia 
dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

24
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Perkataan I'dianggap" dalam UU tersebut memuat apa yang 
disebut suatu' "WETTELIJK VERMOEDEN", artinya ia tidak 
diharuekan membuktikan, bahwa ia tidak mempunyai warga 
aegara lain,, kalau hal ifti diragukan, maka orang yang 
meragukau itu harus membuktikan).

3* Hak Pengelolaan Atas PJKA

Hak pengelolaan tidak dieebuttan dalam UUPA, 
tetapi hanya disin&gung dalam baglan penjeiasan saja*
Di dalam pentfelasan. itu disebutkan, bahwa Negara se- 
bagai suatu organisasi kekuasaan yang tertinggi, dapat 
memberikaB berbagai macam hak, misalnya hak milik, hak 
guna usaha, hak guna bangunani, hak pakai atau memberi- 
kannya dengan hak pengelolaan pada suatu badah ueaha.

Menurut pasal 2 PMDN No. 5 Tahun 1973* disebut- 
kan, bahwa yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah: 
hak atas tanah Negara seperti yang dimaksud dalam Per- 
turan Menteri Agraria No. 9 Tahum 1965 yang memtoeri we- 
wenang kepada pemegangnya untuk :

1 , merencanakan peruntukam dan penggunaan tanah itu; 
2 * menggunakan tanah ^ersebut untuk keperluan pe- 

laksanaan tugasnya;
3 . menyerahkan bafcian-bagian dari tanah itu kepada 

pihak keti&a dengan hak pakai yang berjangka 
waktu 6 tahun;
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if. menerima uang pemasukan dan/ atau uang wajib 

tahunan.
Sifat hak pengelolaan dan ciri-cirinya, hak 

pengelolaan ini mempunyai segi "PUBLIKRECHTELIJK", 
di samping sifat perdatanya. Hak pengelolaan tidak 
dapat dialihkan kepada pihak lain, jangka waktunya 
tidak ditentukan dan pada umumnya berlangsung sela- 
ma tanahnya masih diperlukan oleh peraegangnya. 

Hapusnya hak pengelolaan :
1. karena dilepaskan oleh pemegangnya;
2. karena dicabut haknya;

3* karena jangka waktunya berakhir; 
karena tanahnya musnah,
Hak pengelolaan yang ada pada PJKA sekarang 

ini adalah merupakan hasil konveroi dari hak atas 
tanah barat, yang merupakan hasil nasionalisasi da
ri perusahaan kereta api milik Belanda.
Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No* i*0 
Tahun 1959, yaitu tentang Nasionalisasi Perusahaan 
milik .Belanda* Di dalam pasal 1 dari PP ini disebut-

9kan, bahwa:
"Perusahaan kereta api milik Belanda y:mg ada di da
lam wilayah RI, sebagaimana terperinci dalam pasal 
dikenakan Nasionalisasi".
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Dalam rangka untuk meraberikan kepastian hukum., v 
maka pihak PJKA berusaha untuk mensertifikatkan hak 
pengelolaan tersebut,
Usaha-usaha yang dilakukan untuk menuju pada peroserti- 
fikatan itu, ialah dengan dikeluarkanlah Keputudan- 
Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No, 232 
Tahun 83, temtang :
Pembentukan sub tim pelakBana penertiban, penelitian 
tanah PJKA daerah tingkat X dan daerah tingkat IX di- 
Jawa Timur,
Di dalam pasal 2 nya disebutkan tugas dari tim tersefc 
but, yaitu :

1 , mengadakan inventarisasi serta meneliti data 
tanah (asset Negara) yang menjadi tanggunajawab. 
atau dikuasai PJKA guna mengetahui luas, peman- 
faatan dan status tanah tersebut, sebagai bahan 
penyusunan program penentuan tanah PJKA selanjut-

■ nya;
2, menyusun dan melaporkan hasil inventarisasi, ' 

hasil penelitian dan menyampaikan saran-saran 
kepada koordinator kelompok pelaksanaan di pu- 
sat serta gubernur kepala daerah tingkat I Jawa 
Timur.
Dengan adanya pembentukan tim ini, diharapkan 

akan didapatkan kepastian dari tanah Pengelolaan itu.
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Di samping pembentukan tim penertiban tanah- 
tanah PJKAr selama ini pihak PJKA sudah mengadakan 
hufcumgan kerjasama dengan DIRJEN Agrari&> yaitu; ten- 
tang : PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGRARIAAN UNTUK PENSER-

TIFIKATAN TANAH PERUSAHAAN JAWA^AN KERETA API
No. • -^Aap/83

• 57/SPK/XI/1983
Tujuan kerjasama ini, adalah untuk memperoleh 

kepastian hukum atas tanah-tanah PJKA,, meihalui program 
pensertlfikatan tanah yang penanganannya memerlukan 
kegiatan tekhnis keagrariaan.
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PENGGUNAAN TANAH TANPA IZIN YANG

BERHAK ATAU KUASANYA DI SEPANJANG REL KERETA
API YANG ADA DI BEBERAPA TEMPAT DI KOTAMADYA 

S U R A B -  A Y A

Dewaea ini banyak terjadi tanah-tanah;r baik 
yang ada di luar kota maupun yang ada dl dalam kota 
feesair, dipakaii orang-orang tanpa izin yang berhak atau 
kuasanya. Pada umumnya keadaan dual sudah menjadi bia- 
sa, walaupun sebenarnya hal ini dapat dlanggap tidak 
wajar.

Latar belakang yang menimbulkan terjaddLnya ma- 
ealah ini, adalah:

1 . karena kurangnya tanah yang te&sedia;
2 . karena kurangnya kesadaran pada diri merekar 

baik dari segi hukum ataupun dari segi kesela- 
matan;

3. karena ingin mengampangkan masalah.
Dengan adanya latar belakang yang demikian ini, menye- 
babkan keinginan untuk melanggar peratura? yang sudah 
ditetapkan. Padahal mereka tahu hal itu berkaitan d«i% 
ngan keselamatan mereka sekeluarga*.

Pola penggunaan tanah secara baik sebenarnya 
sudah diatur sesuai dengan tata guna tanah yang baik,

29
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sehingga diharapkan agar dalam penggunaan tanah terse
but tidak melanggar norma-norama hukum' dan tata tertib 
sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam peratura* teta
pi sebagaimana yang diketahui dalam masa sekarang ini 
banyak kita lihat penggunaan tanah yang tidak pada tem- 
patnya, baik itu untuk bangunan ataupun untuk bercocok 
tanam. Oleh karena Itu, dengan adanya hal ini banyak 
menimbulkan berbagai masalah, mengenai bagaimana cara 
mengatumya agar pemakaian tanah itu sesuai dengan yang 
diharapkan.

Masalah pemakaian tan*h secara liar tersebut t»r- 
jadinya tidak dapat diduga-duga sebelumnya, mereka da- 
tang begitu cepat. dan secepat itu pula mereka membangun. 
rumah-rumah itu.
Blasanya bangunan-bangunan itu didirikan secara tidak 
permanen, karena dengan harapan bahwa apabila sewaktu 
waktu ada penggusuran mereka diapat dengan cepat menghin- 
darkan diri. Pembangunan itu didirikan tanpa suatu ko- 
ordinasi sama sekali, tetapi biasanya mereka melakukam- 
nya secara berkelompok, sehingga dengan adanya penge- 
lompokan itu diharapkan akan diperoleh suatu dukungan 
yang kuat.

Undang-undang No. 51 Prp Tahun I960, melarang 
penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya^
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di dalam undang-undang ini juga diatur tentang sankei- 
sanksi yang akan dikenakan terhadap mereka yang melangr 
gar ke^entuan-ketentuan itu, fcetapi kalau kita lihat 
sekarang ini nampaknya undang-undang ;tersebut tidak 
efektif, kita lihat bahwa hampir di sepanjang rel ke
reta api sudah dibangun rumah-rumah yang sifatnya s-emi 
permanen dan hangunan-bangunan itu sudah menjadi suatu 
perkampungan yang normal.

Dalam menangani masalah ini nampaknya pihak PJ
KA tidak dapat langsung menangani secara sepihak dalam 
artian pihak PJKA sendiri, hal ini disefeabkan karena 
saran-sarana yang kurang kalau dabandingkan dengan me- 
luasnya atau menyebarnya masalah penggunaan fcanah ter
sebut. Dalam menyelesaikan masalah. ini diperlukan ada
nya campus tang&n dari beb-erapa pihak seperti yang te
lah dilakukan oleh PJKA dalam usaha untuk menertibkan 
sepanjang rel kereta api Tandes, di sini terdapat ada
nya campur tangan dari pihak kotamadya, jadi dapat di
katakan bahwa penyelesaiannya eecara terpadu.

1. Dasar Hukum Penggunaan Tanah Tanpa Izin Yang 
Berhak Atau Kuasanya

Tanah Negjcra yang diltelola oleh PJKA, terutama 
yang ada di kota-kota besar banyak ditempati penduduk 
dengan jalan mendirikan bangunan-bangunan secara tidak
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resmi dan bangunan itu didirikam tanpa izin yang ber
hak atau kuasanya.

Dengan adanya bangunan-bangunan yang ada di se
panjang rel kereta api, yang difliflrikan tanpa-dzirr, hal 
ini sudah jelas merupakan suatu pelanggaran, dan bangu
nan ini dapat dikatagorikan sebagai bangunan liar yang 
harus ditertibkan, sebab mengganggu ketertiban kota dan 
keindahan kota, tetapi yang paling utama adalah kesela- 
matan mereka.

Menurut Undang-undang No. 51 Prp Tahuia L960, di
larang menggunakan tanah tanpa Izin yang berhak atau 
kuasanya. Yang dimaksud dengan, tanah dalam larangan pe
makaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ini 
adalah, tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau 
atau yang dipunyal dengan sesuatu hak oleh perseorangan 
atau badan hukum, sedang yang berhak atas tanah negara 
adalah Mendagri atau pejabat yang ditunjuk, sedang ter
hadap tanah-tanah yang dikuasai oleh orang atau badan 
hukum yang berhak adalah orang atau badan hukum terse- 
out.

Larangan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak 
itu diatur dalam pasal 2 Undang-undang No* 51 Prp Tahun 
I960, di sini dlsebutkan:
M Dilarang menggunakan tanah tanoa izin yang berhak a- 

tau kuasanya '*•
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Selain larangan terhadap penggunaan tanah teraebut,
Di dalam undang-undang itu juga diatur' mengenai sank- 
si-sanksi yang akan dikenakan terhadap mereka yang me- 
lakukan pelanggaran.
Menurut pasal 6 ayat 1 sub a, dari Undang-undang No*51- 
Prp Tahun I960, disebutkan :
"Mengingat akan sifat perbuataanya, maka barangsiapa 
yang meraakai tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasa
nya, dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama 3 

bulan atau denda sebanyak 5000,00,-".
Sanksi ini tidak hanya berlaku terhadap pemakai- 

an tanah sesudah berlakunya undang-undang ini, tap! pe- 
raiuran Ini juga berlaku terhadap pemakaian tanah ysc?|g 
terjadi sebelumnya dan kini masih tetap berlangsung. 
Memang pemakalan tanah adalah perbuatan yang melanggar 
hukum, tapi pihak PJKA sendiri juga tidak dibenarkan- 
membiarkan tanahnya dalam keadaan terlantar.

Yang dimaksud memakai tanah atau menggunakan 
tanah menurut Undang-undang No. 51 Prp Tahun I960, 
ialah :
"Menduduki, mengerjakatt dan/atau menguasai sebidang 
tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atas
nya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu 
dipergunakan sendiri atau tidak".
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Hal ini dltuangkan dalam pasal 3 Undang-undang No. 51 J 
Prp Tahun I960.

Selain1 peraturan tentang larangan penggunaan 
tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, yang diatur 
dalam undang-undang tersebut^ mengenai masalah penggu

naan tanah itu juga diatur dalam Ketentuan-ketentuan 
Umum Tenttang Kereta Api dan Tram, yang dltuangkan da
lam Lembaran Negara 192? No* 258, yang biasanya dislng- 
kat dengan' KKU. Mengenai hal Ini juga dikaitkan dengan 
Peretturan tentang Pembangunan dan Eksplotasi Kereta Api 
dam Tram untuk Angkutan Umum, yang dltuangkan dalam Lem
baran Negara 1926 No,. 33k dan Tahun 1927 No, 295*

Menurut peraturan tentang Pembangunan dan Eks
plotasi., LN. 1926 No, 334 dan 1927 No* 295, terutama 
dalam pasal 1 ,yaitu mengenai pemjelasan, disebutkan bah
wa yang dimaksud dengan Jalan kereta api, ialah semua 
Jalan baja yang ditujukan untuk angkutan umum, dikecu- 
alikan dengan jalan trem.
Sedangkan mengenai larangan penggunaan tanah yang ada 
di sepanjang rel kereta api, diatur dalam pasal-pasal 
teirtentu dari Ketentuan-ketentuan Umum Tentang Kereta 
Api dan Tram LN, 1927 No, 258,
Pasal-pasal yang berkaitan adalah pasal 21, pasal 22, 
pasal 23,dan pasal 25, pasal 27.
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Pasal 21 :
1. Dilarang untuk mendirikan gedung, tembok, pa- 

gar tanggul atau bangunan-bangunan atau menanara 
pohon atau fcmmbuhan lainnya:

a. dalam jarak sebelas meter dari sumbu ja
lan baja yang terdekat, dan untuk tanam- 
an-tanaman dalam jarak dua puluh met^r. 
Apabila jalan itu membelok, jarak terse*- 
but dua puluh tiga meter diukur dari leng- 
kungan dalam 6ampai sumbu jalan.
Dalam peralihan jalan lempang ke jalan 
lengkungan di luar sumbu harus ada seja- 
lur tanah yang bebas, yang secara berang- 
sur melebar dari sebelas sampai dua puluh 
tiga meter. Pelebaran ini dimulai sedikit 
dikitnya dalam jarak dua puluh meter di- 
muka lengkungan, untuk selanjutnya menyero- 
pit lagi sampai sebelas metfcr.
Syarat dua puluh tiga meter dari lengkung- 
an dalam itu, tidak berlaku apabila jalan 
baja itu terletak di tanah galian, yang 
jaraknya antara jalan baja atas dan le- 
reng ada 3.50 meter atau lebih;
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atas ada 3.50 meter atau lebih; 
to# di tempat-tempat yang ada jalan-jalan per- 

lintasan yang tidak dijaga yang digun’akam 
untuk lalu lintas umum, di dalam daerah yang 
dibatasi oleh empat baris, ditarik dari ti- 
tik-titik dari kedua sisi dari jalan baja 
yang terletak pada sumbu jalan umum ke ti- 
tik tersebut. pada a, jarak daiti tilkik-titik 
ini sampai titik garis potong antara sumbu 
jalan umum dan baja adalah sebagai berikut:

1 . untuk jalan> kereta api kelas satu; 
masimg-maslng 30 meter dan 500 me
ter;

2 . untuk jalan kereta api kelas dua, 
yang dapat dilalui dengan keeepatan 
lebih dari 45 km/jam masing-masing 
20 meter dan 450 meter;

3 # untuk jalan kereta api kelas dua, yang 
dapat dilalui d«ngan keeepatan lebih 
dari 30 km akan tetapi setinggi-ting- 
ginya 45 km/jam; masing-masing 25 me
ter dan 300 meter;

4. untuk jalan kereta api kelas dua lain- 
nya, maeing-masing; 20 meter dan 200- 
meter.
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2 ,a6.pa yang ditetapkan pada ayat 1 di bawah a , 1 ti
dak berlaku lag! lintas-lintas atau bagian' lin
tas, yang dapat dilalui oleh kereta api dengan 
kecepatan setinggi-tingginya 30 km/jam,sedang- 
kan yang tersebut. di bawah b> nomor 2 dan 3 dan- 
k hanya berlaku bagi jalan-jalan lintasan jika 
dipandang perlu oleh direktur setelah mendengar- 
kan saran-earan dari kepala daersh yang bersang- 
kutan.

Pasal 22:
1 . dilarang untuk mengadakan penggalian pada jarak 

enam meter dari jalan kereta api;
2 . jarak enam meter itu dihitung dari kaki tanggul 

apabila baan itu terletak di tanah yang diting- 
gikan dari kaki tanggul atau diuruk, atau enam 
meter dari lereng apabila baan itu terletak da
lam galian, dengan pengertian bahwa titik permu- 
laan pengukuran itu tidak boleh kurang dari 3«25 

me Lex- dari sumbu baan, jika baan itu terletak
di tanah datar;

3 . apa yang ditftntukan pada ayat 1 tidak berlaku 
bagi lintas atau bagian dari lintas yang dapat 
dilalui oleh kereta yang puncak kecepatannya-
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hanya 300 km/jam.

Pasal 23:
1 * di dalam jarak 20 meter dari jalan kereta'..api 

dilarang untuk menempatkan barang-barang yang 
mudah terbakar atau memakainya sebagai atap ru
mah, kecuali jika barang-barang itu ditutup de
ngan baik oleh barang yang tidak mudah terbakar;

2 . di dalam jarak itu juga dilarang untuk menanam 
tanaman yang menurut sifatnya atau jika kering 
dapat mudah terbakar;

3 . jarak yang tersebut pada ayat 1 , diukur dari ka- 
ki jalan kereta aplt seperti yang tersebut da- 
lam artikel 22 ayat 2 ;

i+. pengurus dauat mengizihkan untuk sementara mena
nam tanaman yang tidak mudah terbakar dengan 
syarat bahwa tanaman-tanaman itu akan dimusna- 
kan tanpa diberi ganti rugi, apabila menurut 
pendapat pengurus tanaman-tanaman tersebut su
dah mulai dalam keadaan mudah terbakar (menge- 
ring);

5* ayat 1 dan ayat 2 dari pasal ini berlaku juga
terhadap pangurus akan tetapi tidak terhadap
barang-barang yang akan diangkut dan barang- 
barang yang ada dalam pengangkutan.
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Pasal 25:
I. pengurus atiau pengawas (jika pelanggaran dila

kukan sendiri oleh pengurus) berhak memerimtah- 
kan membongkar atau memusnakan bangunan-bangun- 
an, tanaman-tanaman dan sebagainya dan menutup 
kembali galian-galian atas tanggungan mereka 
yang melanggar apabila tindakan-tindakan itu me- 
langgar artikel 21,22 atau 23* Perintah pembongr 
karan atau pemusnahan tersebut dilakukan apabi
la yang bersangkutan dalam peringatan pertama 
tidak eegera mentaati perintah yang diberikan;

2 » peringatan disampaikan secara tertulis kepada 
yang bersangkuta;

3 * dalam keadaan yang tergesa-gesa pembongkaran 
atau penutupan kembali dilakukan tanpa memberi-

tahu kepada yang bersangkutan;
3 * pengurus berhak mendapat ganti rugi dengan me- 

merintahkan ufctuk membongkar atau memusnakan 
atau menutup kembali bangunan-bangunan, tanaman- 
tanaman atau galian-galian yang didirikan, dita- 
tanam atau dibuat di dalam jarak tersebut dalam 
pasal 21 ayat 1 di bawah a, pasal 22 ayat 1 dan 
pasal 23 ayat 1 atau 2 , atau di tanah-tanafe ter
sebut dalam pasal 2 1 ayat 1 di bawah b.

a. yang tidak bertentangan dengan pasal 2 1 >
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b. yang sebelum ketentuan-ketentuan ini ber- 

laku, tidak bertentangan dengan ketentu
an-ketentuan undang-undang yang berkaku 
pada saat itu.

5. jumlah ganti rugi ditetapkan lebih dulu, kecua- 
li di dalam keadaan yang tergesa-gesa;

6. apabila tidak terdapat pereesuaian tentang be- 
sarnya ganti rugi, maka sampailah pada hakim 
yang akan memberi keputusannya.

Pasal 27:
1 . di dalam ruang bebas dari dalam jalan kereta 

api dilarang untuk memdirikan, menempatkaa atau 
menanam apaun Juga.
Pemakai tanah-tanah yang berbatasan, juga di- 
larang untuk raenanam tanaman-tamainan yang a- 
karnya dapat memasuki miang betoas teifflebut;;

2 . pengurus diberi hak untuk tangguagaa si pelang- 
gar membongkar semua bangunan atau tanaman yang 
bertentangan dengan ayat 1 , didirikan, ditcmpat- 
kan atau ditanam di dalam ruang bebas atau tana- 
man yang akar-akamya dapat masuk di dalam nt- 

ang bebas, apabila orang yang bersangkutan fre- 
ftelah diperingatkan tidak segera membongkamya
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3 . selain itu* pengurus; juga toerhak untuk mengha- 

ruskan para pemilik, yang hak ffliliknya dapat 
ambruk atau jatuh di dalam ruang betas, untuk 
memperbaiki9 membongkar,atau memusnakan*
Apabila pemilik seb-elah diked pemyataan meno- 
lak untuk mengerjakan, maka pengu-saha dapat ber- 
tindak s«ndiri asalkan ada alasan bahwa untuk 
pembongkaran dan sebagainya, ongkos-ongkosnya 
itu dittanggung oleh pengusaha dan ada alasan 
untuk member! ganti rugi kepada yang berkepen- 
tingam.
Dalam keadaan yang mendesak pengurus. dapatt meme- 
rintahakn pembongkaran tanpa memb.eri peringatan 
lebih. ciulu kepada pemilik;
pejabatk-pejabat toezicht juga berhak untuk ber- 
tindak sepertl apa yang dilakukan oleh pengurus 
menurut ayat 2 dan k 9 apabila menurut. pendapat- 
nya keadaan itu akan membahayakan lalu lintas 
kereta api, sedangkan pengurus lalai untuk mem- 
bongkamya. Dalam keadaan eeperti ini, pembong
karan selalu ditangguhkan oleh pengusaha.

Dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak PJ- 
KA itu dapat dlkatakan, bahwa dalam ketentuan-ketentuan

i+1
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yang telah ditetapkan tidak boleh diadakan pelanggaran, 
apabila diadakan pelanggaran, maka pihak PJKA akan me- 
ngambil tindakan sesuai dengan peraturan yang, telah di- 
tettapkan*

Yang, kita lihat sekarang, bahwa pertggumaan ta- 
nah secara liar itu masih tetap ada, walaupun sudah 
ada peraturan yang mengaturaya* Bagi penduduk-penduduk 
yang mendiami tanah-tanah itu seolah-olah bersikap ma- 
sa bodoh, sehingga diperlukan kebijaksanaan dari pihak 
PJKA sendiri dalam artian kepadapenduduk yang ada di-- 
sepanjang rel kereta api itu untuk sementara diberi 
izin dengan catatan bahwa apabila pihak PJKA sewaktu- 
waktu memerlukan tanah tersebut, maka pendtlduk h a m s  
bereedia nenlnggalkan tanah tersebut., sejak paling la
ma 3 bulani setelah menerima pemberitahuan dari PJKA, 
Jadi* penduduk-penduduk yang menduduki tanah PJKA itu 
terutama yang ada di sepanjang rel kereta api itu yang 
menggunakan secara tiar,tetapi ada juga yang menempati 
tanah itu dengan izin sementara dari PJKA,

Seperti yang kita lihat sekarang pihak PJKA be- 
lum dapat secara langsung menertibkan sendiri tanah-ta- 
nah tersebut, jadi diperlukan adanya ket^rpaduan anta- 
ra berbagal pihak.
Dengan kurangnya sarana yang ada, maka ketertiban itu 
masih dapat dikatakan berjangka panjang, dengan adanya

J*2
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hal ini menimbulkan kesan bagi orang-orang yang ada 
di sepanjang rel kereta itu, bahwa mereka tldak akan 
digusur dan mereka sudah yakin bahwa akn dapat memili- 
ki ruraah-rumah itu selayaknya sebagai hak milik*
Dengan kejadian yang berlarut-larat: ini, dalam artian 
tidak ada tindakan secara t«gas dari PJKA, hal ini t±- 
dak menimbulkan kepastian hukunt bagi penduduk, Dengan 
adanya keadaan yang berlarut-lamit ini, maka PJKA me- 
ngambil sikap dalam rangka untuk memberikan kepastian 
bagi mereka* Sikap yang diambil oleh PJKA, adalah:

1, bagi tanah negara yang dikuasai oleh PJKfi, yang 
sekiranya tidak mengganggu operasional dan ti
dak bertentangan dengan peratiuran, eeyogyanya 
dlsewakan saja kepada pihak ketiiga;

2 . bagi bangunan yang berdiri di atas tanah yang 
memang tidak diizrinkan atau diperkenankan untuk 
didirikan bangunan dan bertentangan dengan per- 
aturan yang telah ditetapkan, diusahakan untuk 
digusur.

Seperti diketahui, tanah PJKA dibagi menjadi 3» yidtu:
1 . tanah yang menyangkut bidang operasional, di si- 

ni yang dimaksud dengan tanah operasional, ada
lah tanah yang digunakan utttuk kegiatan tugas- 
tugas PJKA, seperti jalan kereta api, bangunan 

<
gedung, kantor dan lain-lain.
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nya tanah-tanah yang digunakan untuk perumahan 
bagi pegawai PJKA. Dengan adanya saran ini diha- 
rapkan dapat meningkatkan tugae mereka, sebab 
pada unrumnya rumah-rumah itu diberikan dalam t 
jarak yang dekat dengan kantor, sehingga memu- 
dahkan untuk dicapai;

3. tanah-tanah cadangan, cadangan untuk jangka pan- 
jang dan cadangan untuk jangka pendek.
Dalam rangka untuk menertibkan penggunaan tanah 

secara liar itu* pihak PJKA sudah menciptakan tin yang 
bertugas untuk tnenangani masalah ini*
Selama ini pihak PJKA dalam menghadapai masalah ini, 
sudah berusaha untuk menertibkan* Adapun tim penectib 
itu terdiri dari:

1 . poire?;
2 *. pembantu walikotamadya;
3. kadin;
4. bapeltibta;
5. sospl;
6. dan tamal;
7. kejari;
8. PJKA.

TAhat lampiran

kk

1

I
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HasiX dari pelaksanaan itu terdapat beberapa da- 
erah yang eudah ditertibkan, seperti:

1, antara Surabaya pasar turi-Kandangan, di sini 
telah digusur 507 buah rumah;

2 . emplasmen dipo eidotopo, sebanyak 1 ? 1  buah rumah;
3* Jalan Gadung sebanyak 3 buah rumah;

jalan Gubeng, sebanyak k buah rumah.
Anggota tim tersebut berasal dari berbagai instansi yamg 
berkattan dengan maealah ini*

Untuk Inspekei 9 Surab-aya, telah dibentuk anggo
ta tim penertiban tanah PJKA. tingkat inspeksi, anggota 
tim. itu bekerja sesuai dengan kewilayahan kerjanya.

Jadi, dengan bertambah. banyaknya baggunan yang 
berdiri di atas tanah PJKA, dalam artian bangunan liar 
yang bertentangan dengan peraturan dan pendiriannya tan- 
pa izin penguasanya, adalah bukan karena pihak PJKA mem- 
biarkan mereka untuk membangun rumah di tfcmpat itu, te- 
tapi uaaha untuk menertibkan itu sesalu ada, namun se- 
cara bertahap, hal ini disebabkan karena kurangnya dana 
yang tersedia.

2* Asal Mula Adanv Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Ber
hak Atau Kuaaanva

Pada umumnya penggunaan tanah tanpa izin yang- 
berhak dalam hal ini pihak DJKA, yaitu mengenai penggu-
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naan tanah-tanah yang ada di Bepanjang rel kereta api 
yang dilakukan secara liar, adalah bermula dari rasa 
nekafc, karena kebutuhan yang mendesak akan tanah, ber- 
hubung dengan adanya hal ini,- di samping itu mahalnya 
harga tanah dewasa ini, raengakibatkan timbulnya rasa 
berani melakukan pelanggaran-pelanggaran*

Kalau dilih-t, bahwa penggunaan jtanah-tanah yang 
ada di sepanjang rel kereta api itu berasal dari sese- 
orang yang merasa mempunyai dispensasi untuk membangurr 
rumah di situ, dan seperti apa yang saya lihat atau ama- 
ti secara langsung dari obyeknya, bahwa asal mula peng
gunaan tanah tersebut berasal dari seorang aparat dari 
instansi yang bersangkutan, yang tidak mempunyai tempat 
tinggal dan untuk sementara mereka raendirikan bangunian 
atau rumah di atas tanah PJKA, dengan alasan-alasare se- 
bagai berikufc:

1 . untuk sementara belura punya rumah;
2 . untuk beli tanah belutt* meneukupi uangnya;
3 . untuk mendekatkan diri pada tempat kerja*

Dengan berlandaskan pada hal-hal tersebut di atas, ma
ka banyak pendatang baru yang berasal dari desa, yang 
tujuannya ke kota adalah untuk mencari kerja, banyak 

mfendirikan rutiaah di atas tanah itu*
Mereka menganggap bahwa mendirikan rumah di situ tidak 
dilarang, seraula bangunan-banguna itu bersifat semi per-
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manen, tetapi lamakelamaan bersifat permanen.
Kian hari kian banyak pendatang-pendatang yang 

mendirikan rumah-rumah di sepanjang rel kereta apl itu, 
hal ini Juga di dukung oleh penduduk aali yang a<ia atau 
berterapat tinggal di tempat itfl, dengan alasan bahwa 
setidak-tidaknya mereka juga mempunyai hak atas tanah 
yang ada di situ.

Pada obyek yang saya amati, di 6ini tanah-tanah. 
itu dikavlinig-kavling, dengan adanya pengkavlingan itu 
seakan-akan mereka mempunyai hak atas tanah itu# 
Tanah-tanah itu diberi patikan sebagai tarfda, dan pada 
umumnya tanah itu dikotak-kotak dalam ukuran yang kecil. 
Dengan adanya tanda itu, menunjukkan bahwa tanah itu 
sudah ada yang memiliki.

Dengan adanya simtem pengolahan tanah seperti 
itu, hal ini sangat menguntungkan penduduk, dalam hal 
ini nampaknya adanya campur tangan dari oknum-oknum 
yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum tersebut se- 
cara tidak langaung malah memberi izin pada penduduk 

untuk menggunakan tanah itu untuk didirikan bangunan- 
bangunan.

Kalau dilihat dari kasus-kasus ini, nampaknya 
ada permainan antara oknum tersebut dengan penduduk, 
karena penduduk itu seolah-olah mendapat izin untuk 

mendirikan bangunan di atas tanah PJKA itu.
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Sebenarnya mereka itu sadar dan mengerti, bahwa
perbuatannya adalah melanggar hukum, tetapi karena ke-
butukan akan tanah yang mendesak, maka mereka beirstkap
masa bodoh saja.

Kami mendirikan bangunan rumah-rumah ini dengan ka- 
mi ibaratkan dengan mengontirak, kaml mengerti bah
wa hal ini adalah pelanggaran, tetapi kami tidak 
dapat foerbuat apa-apa, sebab kebutuhan kami akan 
tanah sangat mendesak. Keluarga kami butuh tempat 
untuk berteduh dari hujan dan panas, dengan alas-

- an ioilah kami membamgun rumah ini di atas tanah 
PJKA yang nampaknya agak aman, tetapi apabila se . - 
wakto-waktu ada penggusuran, maka kami akan menyiag- 
kir. &

Nampaknya sampai sekarang masalah ini masih beku, 
kita lihat saja hampir di sepanjang rel kereta api d±- 
dirikan bangunan rumah-rumah, baik yang bersifat non- 
permanenc ataupun semi perman«n,dan selama ini nampak
nya tidak ada tiegoran secara langsung dari pihak PJKA, 
sehingga ada kesan dari mereka, bahwa mereka pasti ti
dak: akan digusur.

Dengan demikian jelas, bahwa alasan dan latar 
belakang adanya penggunaan tanah secara liar itit, ada
lah karena adanya kebutuhan akan tanah yang mendesak.
Dan seperti diketahui, tanah-tanah yang ada di sepan
jang rel kereta api itu tidak ada yang memanfaatkaa.
Hal ini sebenarnya sudah berlangsung lama, menurut se-

Wawancara dengan salah sedrang penduduk bangun
an liar di Jalan Kapasari, 2? April 1986*

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGGUNAAN TANAH TANPA ... JOES NENY ASTOETIE



49

orang warga di situ hal ini sudah berlangsung sejak la
ma, sehingga dapat dikatakan hal ini sudah kaeep,

3. Tinjauan Umum Sekitar Asas Pemisaharn Horisontal Se- 
belun Dan; Sesttdah UUPA

Dalam kasus tentang penggunaan tanah tanpa izin 
yang berhak atas tanah-tanah PJKA atau yang biasa dise- 
but dengan penggunaan-secara liar, di sini timbul masa
lah bagaimana hubungan antara bangunan dengan tanahnya.

Dalam menamgani masalah,ini, kita berhadapan de
ngan dua masalah, yaitu:

1* tentang, apakah hukum yang berlaku terhadarp tanah 
dengan sendirinya berlaku juga terhadap bangunan 
yang ada di atasnya;

2. si apakah menurut. hukumnya merupakan pemilik ba
ngunan yang didiirikan di atas tanah orang lain. 
Kalam kita mengamati eecara mendalam nampaknya 

dalam masalah ini umsur yang terpisah, ialah bangunan 
dan tanahnya. Dengan adanyapenggunaan secara liar ini 
di sini itampak adanya pemisahan pemilikan, bahwa pemi
lik bangunan bukanlah pemilik tanah.,

Sebelum. adanya UUPA, yaitu sebelum tanggal 2/+— 
September I960, dikenal adanya 2 macam hukum tanahr
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yaitu:
1. tanah dengan hak barat yang tunduk pada hukum 

perdata barat;
2, tanah dengan hak adat yang tunduk pada hukum a- 

dati*
Apabila kita meninjau masalah tentang. hukum apa 

yang berlaku terhadap tanah dan bangunan* tentang sia- 
pakah yang menurut hukumnya merupakan pemilik bangunan 
itu, dengan berdasarkan pada hukum tanah barat, maka 
banguna yang berada di atas tanah itu menjadi bagian 
dari tanahnya, karena berlaku ana yang disebut dengan 
asas vertikal. Jadi, pemilikan menurut hukum barat itu 
meliputi pula pemilikan dari bangunan yang ada di atas- 
nya.

Asas horisontal dikenal oleh hukum adat tentang 
tanah, hal ini berlainan dengan hukum barat tentang ta
nah, hukum barat menganut asae vertikal* Dalam asas pe- 
misahan horisontal, diadakan pemisahan antara bangunan 
dengan tanahnya, dengan adanya pemisahan ini membawa 
konsekwensi adanya hukum yang berlaku pada bangunanr dan 
tanahnya.

Dalam penggunaan tanah secara liar itu,di sini 
adanya pemisahan antara tanah dengan bangunan, hak pe- 
ngelolaan yang diberikan pada PJKA, berdasarkan pada
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hukum agraria.
Dengan ditetapkannya UUPA, pada tanggal 2k Sep- . 

tember I960, raaka hapuelah semua hak-hak atas tanah ba- * 
rat, dan hak-hak atas tanah adat,r semuanya dikonversi 
menjadi satu yaitu hak atas tanah menurut hukum agra
ria. Seperti diketahui UUPA adalah merupakam perwujud- 
an dari hukum adat di bidang tanah, sehingga dapat di
katakan dasar dari pembentukan UUPA adalah hukum adat. 
Dengan demikiam, maka hukum tanah positif kita, yaitu 
sesudah adanya UUPA, adalah menggunakan konsepsi dari 
hukum adat.
Hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh boedi har-

5sono: z. •
Dengan berdasarkan pada pasal 5 UUPA yang disebut- 
kan sebagai berikut, bahwa: hukum agraria yang ber
laku atas bumi, air dan ruang angkasa ialajfi hukum 
adat. Ketentuan tersebut mengandung pengertianr 
bahwa hukum tanah positif kita menggunakan konsep- 
si-’iKortsepsi dan asas-asas dari hukum adat.

Dari apa yang diuraikan di atas, maka kesimpulan yang 
dapat diambil adalah, bahwa asae mengenai bangunan yang 
dipergunakan dalam hukum kita yang berlaku sekarang i- 
ni, adalah hukum adat, yaitu:

1. bahwa pada asanya ada pemisahan aJitara tanah dan

Boedi Harsono II, Op, eit.^ai^fli.
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bangunan yang berdiri di atasnya. Bahwa hukum 
yang berlaku terhadap tanah tidak dengan sendi- 
rinya berlaku juga terhadap bangunan yang berdi
ri di atasnya. Tanah tunduk pada hukum tanah, se- 
dang pengaturan soal bangunan termasuk hukum per- 
utangan;

2* bahwa hak pemilikan at&s tdnah tidak dengan sen- 
dirinya meliputi juga pemilikan bangunan yang 
ada di atasnya, bahwa siapa yang membangun dia- 
lah pemiliknya.
Asas pemisahan horisontal adalah bermula dari 

alam ped'esaan, mula-mula bangunan yang ada di desa itu 
dibangun dari kayu-kayu dan bambu-bambu, seringkali bah- 
kan berdiri di atas tiang-tiang, sehingga menurut kenya- 
taannya bangunan itu bukan merupakan satu-kesatuan de
ngan tanahnya*.
Dalam realita perkotaan berbeda dengan suasana pedeea- 
an. Oleh karena itu, pengetrapan asas pemisahan horison

tal tersebut dalam rangka hukum kita sekarang haruslah 
dlterapkan dengan memperhatikan kenyataan atau realita, 
artinya tidak seharusnya diterapkan secara mutlak ter
hadap Rasus yang dihadapi. Oleh karena itu asas hori
sontal tetap diperlakukan, tetapi tidak mutlak, melain- 
kan secara konkrit relatif, dalam artian bahwa dengan 

memperhatikan faktor>-faktor konkrit dan realita yang-
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meliputi kasusu yang dihadapi, yang selalu ada kemung- 
kinan imtukcmengadakan penyimpangam, agar supaya penye- 
lesaiaannya dapat memenuhi rasa keadilan*

Dalam kasusu mengenai penggunaan tanah yang ada 
di sepanjang rel kereta api, di sini tampak adanya pe
misahan antara banguaan dengan tanahnya.
Tanah PJKA tunduk pada hukum agraria,. sedangkani bangun
an) yang ada di atasnya, adalah merupakani bangunan Xiar 
yang didirikan tanpa adanya izin terlebih dulu, dan ba
ngunan itu didirikan tanpa izim dari instansi yang ber- 
wenang*

Saya mengaitkan masalah inl^dengan asas pemisah- 
an horisonta},,bukan karena secara lanffaung dalam masa
lah ini ada hubungannya, melainkan hanya sebagai perhan- 
dingan saja, bahwa yang dimaksud dengan asas tersebut, 
adalah adanya pemisahan antara bangunan dengan tanahnya, 
hal ini nampak adanya kesamaan dengan. kasus, penggunaan 
tanah secara liar, yang ada di sepanjang rel kereta api.

Asas horiaontal itu nampak dalam kasust -kasus se
perti sewa-menyewa tamah untuk bangunan, di sini adanya 
pemisahan antara pemilik tanah dan bangunan.
Tanah dikuasai oleh Negara* sedangkan yang mempunyai 
bangunan' adalah orang yang diberi hak untuk mendirikan 

bangunan, kemungkinan saja tanah itu dapat dimiliki o- 
leh perseorangan, di sini harus diadakan perjanjian.
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KEDUDUKAN ATAU STATUS PEMAKAI TANAH 
TANPA IZIN TANG BERHAK ATAU KUASANYA

Dengan adanya pemakaian tanah tanpa izin yang 
berhak, hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran. 
Untuk setiap bangunan yang didirikan harus jelas sta- 
tusnya, karena hal ini berkaitan dengan kedudukan 
atau status orang tersebut atas tanah itu.

Menurut pasal 16 (1) UUPA, di sini disebutkan 
beberapa hak-hak ata6 tanah, 6eperti :

1. hak milik;
2* hak guna-usaha;
3. hak guna-bangunan;

hak pakai;
5. hak sewa;
6• hak gadai;
7. hak usaha bagi haeil;
8* hak menumpang;
9* hak pengelolaan.

Di antara hak-hakitersebut, yang terkuat ada
lah hak milik.
Yang dimaksud dengan hak atas tanah, adalah hak yang 

memberi wevenang kepada orang yang menguasai itu un-
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untuk mengambil manfaat dari tanah itu. dadi, dengan 
mempunyai hak atas tanah itu, seseorang dapat mempu
nyai hak untuk mempergunakan dsn mengambil manfaat- 

nya.
Hak pengelolasn adalah termasuk hak atas tanah, 

hak ini diberikan oleh Negara sebagai penguasa kepada 
PJKA.

Mengenai kasus penggunaan tanah tanpa izin yang 
berhak atau kuasanya, yaitu mengenai penggunaan secara 
liar atas tanah-tanah yang ada di sepanjang rel kereta 
api, adalah merupakan suatu pelanggaran, sebab orang- 
orang yang membangun rumah di sepanjang rel kereta- 
api itu tidak mempunyai hak sama sekali atas tanah itu 
(tanah hak pengelolaan PJKA), sehingga drpat dikatakan 
bahwa mereka tidak aempunyai hak untuk mengambil man
faat dari tanah itu*

Pada dewasa ini sering kita lihat tanah-tanah 
PJKA banyak yang disewakan, sehingga dapat dikatakan 
bahwa penggunaan tanah itu dapat terjadi melalui dua 
tahap :

1. penggunaan tanah PJKA tanpa izitt, yaitu dengan 
mendirikan bangunan-bangunan di tanah yang ter- 
larang, dalam artian bertentpngan dengan pera
turan;

2. penggunaan tanah PJKA deng%n izin, yaitu meng-
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gunakan tan all-tan ah PJKA yang berada di luar 
jarafc 11 meter dari as rel kereta api*
Pada penggunaan tanah tanpa izin yang berhak 

atau kuasanyii, maka sebenamya mereka itu tidak mem
punyai kedudukan atau status atas tanah itu, sedangW .: 
kan penggunaan tsnah dengan izin dari PJKA* biasanya 
diadakan melalui perjanjian sewa menyewa.
Dengan adanya perjanjian sewa menyewa itu, pihak PJKA 
memberikan kepada mereka itu hak sewa tanah untuk ba- 
ngusan* Dengan adanya hak itu paffa pemakai tanah itu 
mempunyai kedudukan atas tanah tersebut.

Demean adanya kedudukan itu, hal ini menguat- 
kan pihik ktilfft untuk mengurus tanah itu, sehingga 
dapat dikatakan kedudukan atau status seseorang ter- 
gantung pada hak seseorang atas tanah yang ditempati. 
Dengan adanya hak seseorang itu atas tanah* maka mem- 
beri hak kepada orang tersebut untuk mengambil manfaat 
atas tanah itu. Seperti dikotahui ada bermacam-macam 
hak atas tanah, dan hak ypng paling kuat adalah hak 
milik. Hak mllik adalah hak yang terkuat, orang dapat 
berbuat apa saja atae tanah hak miliknya*
Kedudukan tersebut berkaitan erat dengan kepastian hak 
seseorang atas tanah itu.

Kepastian hukum itu meliputi kepastian menge-
nai :
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1, kepastian mengenai subjeknya, yang dimaksud 
dengan kepastian mengenai subjeknya adalah 
kepastian tentang eiapa yang berhak, hal ini 
penting juga, karena kalau orang membeli ta
nah ia h a m s  mendapat kepastian bahwa yang 
menjual adalah pemilik»ya, kalau tidak pas- 
ti akan mendapat keeulitan;

2* kepastian mengenai objeknya, yang dimaksud 
dalam hal ini, yaitu mengenai kepastian ten
tang objeknya, di^sinl harus pasti tentang 
benda yang dtjual, misalnya tanah, maka ha
rus jelas luasnya, berapa harganya, dan ba- 
tas-batasnya, tanah itu dengan hak apa;

3. kepastian dari hak itu sendiri, yaitu kepas
tian tentang haknya, hak yang kuat menentukan 
jug^ harganya, biasanya harganya melebihi da
ri harga tanah dengan hat lain, misalnya 
pads tanah dengan hak sementara, pada tanah 
yang dipunyai dengan hak milik sudah ada ke
pastian bahwa hak itu sudah kuat*
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1. Dalam Hubungannya Dengan Jual-Beli Bangunan Tanpa 
Sekallgus Dengan Tanahnya

Dalam maeyarakat yang sudah ada peredaran uang 
berupa mata uang sebagai alat pembayaran yang Bah, per- 
setujuan jual-beli merupakan suatu persefcujuan yakg p«- 
llag lazim diadakan di antara para anggota masyarakat- 
nya,

Dalam artian ekcmomi, jwal-beli ialah memindah- 
k&n hak milik atas euatu barang dari aeorang tertentu 
kepada orang lain,
Dalam literatur, yeng dimaksud dengan jmal-beli adalah 
suatu persetujuan yang satu pihak mengikatkaji diri un
tuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak yang 
lain wajib membayar harga yang telah dimufakati anta
ra mereka berdtta*

Dalam jual-beli ada dua stabyek, yaitu pembeli 
dan penjual, yang masing-masing mempunyai hak dan ke- 
wajiban. Adapun hak dari penjual dan pembeli, adalah: 
pembeli mempunyai hak untuk menerima barang yang dibe- 
linya, dan ia mempunyai kewajiban untuk membayar har
ga barang. Sedangkan hak dari penjual, adalah aenye- 
rehkan barang yang dijualnya, kewajibannya adalah me
nerima harga^pembayaran barang itu.

Subyek-subyek itu harus memenuhi syarat umum-
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untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, ada- 
pun syarat-syarat itu adalah :

1. dewasa;
2. sehat pikirannya;
3. tidak dilarang oleh peraturan atau haknya di- 

batasi.
Untuk orang yang belum dewasa harue diwakili oleh 
orang tuanya, dalam hal orang yang tidak eehat akal- 
pikirannya, maka ia harue diwakili oleh kuratornya.

Dalam jual-beli selain terdapat subyek, terda- 
pat juga apa yang disebut dengan obyek jual-beli. 
Menurut pandangan umum, yang dapat dijualbelikan ha- 
nyalah benda-benda yang memenuhi persyaratan umum, 
seperti :

1* tidak cacat tersembunyi;
2. mempunyai kepastian hukum;
3* benda (obyek ) itu tidak dilarang oleh undang- 

undang.
Benda-benda yang dapat diperjual-belikan adai 

lah benda milik, sehingga dapat dikatakan, bahwa ha- 
nya pemiliklah yang dapat menjual-belikan barangnya.

Dalam Kaitannya dengan permasalahan tanah, 
yang dapat menjadi subyek dan obyeknya, adalah :

subyek pembeli dalam hal jual-beli tanah, adalah 
subyek-subyek yang oleh undang-undang ditetapkan
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da^at mempunyai hak milik ataa tanah. Adapun 6U- 
byek-eubyek yang memenuhi syarat untuk memiliki 
tanah, fcalah ;

1. warganegara Indonesia tunggal;
2. badan-badan hukum yang ditetapkan oleh- 

Pemerintah;
3. badan-badan keagamaan dan sosial;
4. bank-bank yang disebutkan dalam Peraturan 

Pemerintah No. 36 Tahun 1963*
Kalau hal ini kita kaitkan dengan permasalahan 

mengenai penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau 
kuaeanya yang ada di sepanjang rel kereta api, dalam 
hubungannya dengan jual-beli tanah tersebut, maka o- 
rang - orang yang menjual-belikan tanah-tanah itu, 
adalah tidak i.iempunyai hak sarna sekali untuk menjual- 
nya, karena :

1, orang tersebut tidak mempunyai hak sama sekali 
atas tanah itu;

2. status atau kedudukan orang tecsebut tidak pae- 
ti.
Dalam jual-beli tanah menurut hukum agraria, 

dinyatakan, bahwa kalau orang membeli tanah tidak sa
ma dengan orang membeli kaeang goreng, tentu harus * 
mencari yang cocok mengenai harga dan sebagainya.
Dalam jual-beli tanah ada dua macara perbuatan hukum,
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yaitu :
1. adanya perjanjian jual-beli;
2. adanya peralihan hak atas tanah,

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas 
tanah, haruslah dibuktikan dengan suatu akta yang di- 
buat oleh atau di hadapan pejabat yang ditugjuk oleh 
Menteri Agraria, dalam hal ini PPAT.
Menurut ketentuan pasal 23 ayat 1 UUPA, dinyatakan 
bahwa setiap peralihan hakmilik harus didaftarkan, ~ 
menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal- 
19 UUPA.

Jadi, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang 
yang ada di sepanjang rel kereta api, yang melakukan 
jual-beli tanah-tanah itu.jelas merupakan pelanggar- 
an hukum, Dan menurut obyek yang saya amati secara 
langsung, proses jual-beli tanah -tanah yang ada di- 
panjang rel kereta api itu, adalah sudah menjadi ke- 
biasaan dari mereka, proses jual beli itu umumnya di
lakukan secara lisanyjadi tidak sesuai dengan prose- 
dur yang telah ditentukan,
Padahal pasal 19 UUPA sendiri yang mengharuskan, bah
wa dalam hal jual-beli tanah itu harue didaftarkan. 
Menurut pasal 19 ayat 1 UUPA, disebutkan :
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"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah dia- 
dakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 
Ittdbmesla, menurut ketentuan yang ttelah datur dalam 
peraturan pemerintahV*
Jadl, dengan adanya pendaftaran tanah itu kepastian 
akan tansh itu lebih terjamin,

Menurut salah seorang warga penghuni tanah ke-
Lreta api yang ada di jalan Kapasari, dikatakan bahwa:

Sebenamya kami hukan merupakan penduduk asli dia- 
rl sini, kami semula berasal dari desa, tujuan ka 
mi ke kota adalah untuk mencari kerja dan menu-rut 
kami, bahwa mencari pekerjaan di kota sangat mu- 
dah. Setelah kami iampai di kota apa yang kami i- 
damkan adalah lain sama sekali* Untuk tempat ting 
gal kami semula berpindah-pindah, karena sudah tx 
dak tahan setiap kali digusur, maka kami mencari 
tempat tinggal yang agak permanen, dan menurut ka 
mi dengan mendirikan rumah di atas tanah PJKA ini 
kami agak merasa aman, karena sudah sekian lama 
tidak digusur, dan menurut kami penggusuran itu 
tidak akan ada*. Karena tanah-tanah yang ada di se 
panjang rel kereta api ini sudah dikavling-kavling 
oleh penduduk asli, maka satu-satunya jalan untuk 
mendapatkan tanah itu, kami harus membeli tanah 
itu yang memang oleh penduduk itu dijual. Mengena-
i prosedur jual-belinya, kami lakukan secara lis- 
an tanpa surat-surat, Jadi, semuanya dilandasi de
ngan kepercayaan.

Dengan adanya proses jual-beli itu dapat dika
takan bahwa jual-beli yang mereka lakukan adalah, ju
al-beli tanah tanpa sekaligUB dengan bangunannya*
Hal ini dapat dikatakan demikian, sebabyang dijadikan 
obyek jual-beli adalah tanah milik pihak lain, bu-

yWawancara dengan penduduk di Jalan' Gubeng Ja- 
ya, tanggal 15 Mei 1986*

I i: i L i
. <- usta:.\a \*

* UNlV^RSITAS AIRLANOC 
( S U R A B A V
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kan milik dari penjual sendiri* Jual-beli seperti ini 
adalah tidak sah hukumnya, karena hanya tanah miliklah 
yang dapat diperjual-belikan, selain itu prosedur ju- 
al-belinya saja sudah tidak seeuai dengan yang dite- 
tapkan oleh peraturan,
Jual-beli tanah PJKA adalah merupakan pelanggaran yang 
harus ditindak dan hal ini merupakan penyerobotan atas 
hak-hak orang lain.

Larangan mengenai jual-beli tanah tanpa sekali- 
gus dengan bangunannya, juga dia&ur dalam Xnstruksi 
Menteri Pertaniaji dan Agraria tanggal 8 February 1964 

No- Unda 9/1/1/*, surat ini dituju&an kepada semua pe- 
jabat pem'buat akta tanah dan kepada semua kepala in- 
spekdi agraria dan lain-lain.
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2. Dalam Hubungannya Dengan Tanah Yang Di.jadikan
Obyek Sewa-Menvewa Antara PJKA Dengan,PihakKetiga

Dalam hubungannya dengan penggunaan tanah-tanah 
PJKA, yang ada di sepanjang tel kereta api dapat dikelom- 
pokan menjadi 3 macam,

1. mereka-mereka yang raendirikan bangunan di atas

tanah PJKA, yang ada di sepanjang rel kereta api 
tanpa izin yang berhak atau kuasnnya, biasanya 
disebut dengan penggunaan tanah secara liar;

2* mereka-mereka yang mempunyai bangunan yang ada 
di sepanjang rel kereta api, yang sudah mendapat- 
kan izin dari puhak PJKA dan biasanya izin itu 
diberlkan dengan mengadakan perjanjian sewa-me- 
nyewa di antara mereka. Pemberian penggunaan ta
nah itu deng=»n ikatan sewa-menyewa didasarijan 
pada pertimbangan, bahwa tanah itutidak termasuk 
tanah yang menyangkut biding operasional, ataupun 
tanah-tanah yang menunjang operesional, sehingga 
dalam rangka untuk memanfaatkan tanah tersebut 
diadakan perjanjian sewa-menyewa di antara mere- 
ka (PJKA dengan pihak ke-3);

3. mereka yang mempunyai bangunan di atas tanah hJKA, 
tetapl tidak di ata6 tanah yang melanggar peraturan
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Dalam masyarakat persetujuan sewa-menyewa 
adalah sangat penting di saraping persetujuan jual-beli. 
Perfcedaan antafea dua macam persetujuan itu ialah, bahwa 
dalam hal jual-beli yang diserahkan oleh pemilik barang 
adalah tfak milik atas barang itu, sedang sewa-menyewa 
ei pemilik barang hanya menyerahkan pemakian dan pemung- 
utan hasil dari barang, tetapi hak milik atas barang itu 
tela±> berada di tangan yang menyewakaffi.
Sebaliknya pihak penyewa berwajib untuk memberikam uattg 
sewa. Oleh karena hak milik atas barang itu tidak ber- 
pindah, maka perjanjian sewa-menyewa itu tidak berlang- 
langsung terus menerusf tetapi dibatasi dan barang itu 
pasti kembali kepada pemiliknya lagi.

iewa-menyewa tanah termasuk hukum agraria, 
karena ae^gan adanya perjanjian itu akan menciptakan 
hak baru, yaitu nak sewa atas tanah*

Menurut Peraturan Menteri Dalam.Ne£eri no. 1 
Tahun 1977» disebutkan bahwa atas tanah-tanah PJKA da
pat diberikan pada pihak lain, dengan menyerahkan hak 
pengelolaan itu Kepada pihak kefiga.
Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 
menyebutkatt :

Bagtan-bagian tanah hak pengelolaan yang diberikam 
kepada pemerintah Daerah, Lembaga, instansi, dan 
atau badan hukum milik pemerintah untuk pembangunan 
wilayah pemukiman, dapat diet rahkan kep^d.? pihak ke 
tiga dan diusulkan kep'Or Menteri Dalam ITercri atau 
Cubernur Kepela Daerah Yang bersrngkutr-n untuk ditc-
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tflkan dengan hek milik, hak gun.- bangunan, c^n 
atau hak pokai eesuai dengan rencana peruntukan den 
penggunaan tanah yang telah diperciapka# oleh perne- 
gan& hak pengelolaaa yrrg berrcngkutan.

Sedangkan pasal 3 dari Peraturan tersebut, menyatakam
bahwa :

(1). Setiap penyerahan tanah yang merupakan 
bagian penggunaam tanah dari hak peng- 
loiaa®, balk yang disertai ataupum tidak 
disertai dengan pendirian bangunan di atas 
nya, wajib dilakukan dengan pembuatan per- 
Janjian tertulis antara pihak pemegang, hak 
pengelolaajx dan pihak ketiga.

Dengan berdasarkan pada peraturan itu, maka dapat di
ambil kesimpulam bahwa tanah Negara yang telah diberikan
kepada pihak lain dengan hak pengelolaan kepada PJKA,
dapat diberikan kepada pihak ketiga dengan berbagai
macam hak, seperti hak guna bangunan, hak pakai dan
lain-lain.

Menganai peraturan sewa-menyewa tanah PJKA diatur 
secara khusus oleh pihak PJKA sendiri, seperti REGLEMEN 
13 Jilid 111, yaitu mengenai : Sepur simpang, Persilangan 
datt Pemakian Tanah dan Bangunan Milik Perjanka.
Pasal 1 menyebutkan bahwa :

Berdasarkan surat Menteri Perhubungan tanggal 11 
Oktober 1952 No* Fif/2/19 ditetapkan bahwa :

a* menyewahkan tanah-tanah yang dikuasai Perusa- 
haan Jawatan Kereta Api untuk waktu jangka pan- 
jang(di eini diartikan lebih dari 2 tahun 11 bu- 
lan), kecuali persewaan untuk waktu lebih dari
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5 tahun, tidak diperkenankan tanpa persetujuan 
Pemerintah dala* hal ini Menteri perhubungan da- 
rat, Poe, Telekomunikasi dan Pariwisata. Mengenai 
tanah-tanah terutana gedung-gedung tetap, instansi- 
instansi lainnya haeus didirikan, kepada yang ber- 
kepentingan dapat diberikam prioritas untuk menam- 
bah waktu perjanjian sewa-menyewa selama 5 tahun 
lagi.

b. tiap perjanjian dengan bangsa asing sebelumnya 
harua raendapat persetujuan dari Menteri Pe.rhu- 
bungan Darat, Pos, Telekununikasi dan Pariwisa
ta.
hak menyewakan dalam jangka waktu pendek atas 
tanah PERJA.NKA( dengan pemberitahuan sewa-menye- 
wa selarabatnya satu tahun sebelumnya ) diberikan 
kepada Direktur Utajna PJKA berdasarkan atas 
Gouvernementsbesluit tanggal 15 Desember 1919 No. 27*

Menurut peraturan tersebut juga disebutkani, 
bahwa Kepala-kepala Inspeksi Jalan dan Bangunan(IKD) 
berhak meuyewakan tanah-tanah PERJANKA atas nama KE nya 
masing-masing di jawa, Madura dan Sumatera dengan 6U- 
rat bukti sewa tanah bermeterai dan surat bukti sewa 
lapau&an bermeterai.
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Sewa-menyewa tanah PJKA dapat dibagi menjadi 2 
kelompok, yaitu sewa-menyeva tanah hJKA yang merupakan 
rumah dinas dari aparat PJKA* dan sewa-menyewa tanah 
PJKA itu sendiri, yang disewakan dengan hak sewa ta
nah un lUrv bangunan.
Mengenai harga sewa rumah dinas PJKA dan sewa atas ta
nah-tanah PJKA ditetapkan secara berbeda-beda. Bagi ru
mah dina« masih dibagi-bagi lagi tettang siapa-siapa 
yang meuyewa, pembagianya sebagai berikut :

Penyewanya : 1. pegawai PJKA;
2. pensiunan PJKA;
3. keluarga pegawai PJKA; 
if. keluarga pensiunan PIJKA.

Terhadap mereka dikenakan harga sewa yang berbeda-beda 
bagi yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut di atas 
yaitu kwiompok swasia juga dikenakan tarip sewa yang ber- 
beda.
Khusu6i bagi : pensiunan pegawai PJKA, keluarga pegawai 
PJKA, dan keluarga pensiunan PJKA pembagLan harga eewa 
juga ditetapkait berdasarkan perhedaan kota. Hal ini ju
ga berlaku bagi penyewa swasta*
Bagi sewa tanah-tanah PJKA yang bukan merupakan rumah 
dinas, harga sewanya ditetapkan dengan diadakan pemba- 
gian Deruasarkan wilayah daerah.
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Mengenai harga sewanya di sini sudah diadakan peraba- 
haruan dalam rangfca untuk menambah keuangan bagi PJKA, 
mengingat bahwa kenikmatan yang selaraa ini mereka pero- 
leh sudah tidak seeuai lagi dengan imbalan yang harus 

merefca berikaft*
Lampiran No. 7189/77, mengenai ketetapan harga satuan 
pendayagunaan tanah PJKA tersebut adalah mencabut su- 
rat Direksi PNKA tgl 25 Nopember 1967 No. 38643/67.

Hak sewa atas tanah PJKA, yang merupakan pembe- 
rian bagian dari tanah hak pengelolaan terhadap pikak 
ke-3* juga diafcur dalam pasal 44 UUPA, yaiiut. mengenai 
hak sewa untuk bangunan*
Menurut pasal tersebut dinyatakam :

(1). Seseorang atau suatu badam-hukum mempunyai 
hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mem- 
pergunakan tanah milik orang lain untuk ke- 
perluan banguman, dengan membayar kepada pe- 
miliknya sejumlah uang sebagai sewa.

(2)* Pembayaran uang sewa dapat dilakukan :
a. satu kali atau pada tiap-tiiap waktu ter*- 

tentu;
b. sebelunr atau sesudah tanahnya dipergunakan.

(3). Perjanjian sewa tanah yang dimakaud dalam pa
sal ini tidak boleh disertai syarat-syarat 
yang mengandung unsur pemaksaan,

Kalau seperti yang kita lihat sehari-litari, nampaknya
perjanjian yang dibuat oleh PJKA tidak tunduk pada* UUPA,
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PERMOHONAN HAK ATAS ^ANAH PJKA DAN 
PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGGUNAAN 

TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANIA

Permasalahan penggunaan tanah-tanah PJKA yang 
ada di sepanjang rel kereta api, yang ada dibeberapa 
tenpat di Surabaya inir meninrbulkan permasalahan dika- 
langan PJKA* Walaupwn kita< mengetahui, bahwa- terjadA- 
nya hal ini disebabkan karena kurangniya persediaan 
tamah di kota-kota besar saat Ini dials mahalnya harga 
tanah*

Dengan adanya pelanggaran ini dan toerlangsung- 
nya sudah eangat lama, aeakan-akan menimfculkan ke«an 
bahwa PJKA sudah memblarkan taniahnyra digunakan atau 
dipakai oleh arang-orang tersebut secara liar* 
Sebenarnya pendapat tersebut tidak benar, karena PJKA 
khtwnrsnya Inapeksi 9 sudah berusatoa sekuat tenag* un

tuk mentertibkan pola penggunaan tanah secara liar ltnr 
tetapi penertibam itu: tidak dapat d&lafcaanakan secara 
serentak dalam artlam secara bertahap* hal Ini ddisebab- 
kan karena dan a yang tersedia masih belum mencukrapi* 

Dalam rangka untuk nrentertibkan penggunaan ta
nah secaraliar itu yang ada d i sapanjang rel kereta-
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kereta api, selain diadakan penertiban, kepada mere- 
ka dan juga telah dibentuk tim-tim. penertiban tanah- 
tanah PJKA.
Dengan ikut sertanya berbagai pihak dalam melaksana- 
kam penertiban ini, maka dapat dikatakan bahwa penye- 
lesaiaanya secara terpadu, hal ini disebabkan karena 
masalah ini bukan hanya merupakan perraasalhan PJKA sa- 
ja, tetapi hal ini juga merupakan persoalan berbagai 
pinaK yang ada sangkut pautnya dengan hal ini.

Seperti diketahui tanah PJKA, seeuai dengan yang 
telah disebutkan dalam BAB 111 ada macam, yaitu :

1. tanah operaeioanl;
2* tanah yang menanjang bidang operasional; 
j>m tanah-tanah cadangan.

Penggunaan tanah-tanah secara liar atas tanah yang me- 
nunjang bidang operasional ataupun tanah operasional, 
maka terhadap bangunan-bangunan yang ada di atasnya 
hendakanya diadakan penertiban dengan jalan membong- 
kamya. Bagi bangunan yang tidek berdiri di atas tanah 
tersebut di atas, dalam hal ini masih dilakukan atau di
adakan penangguhan.

Untuk mencegah berlarutnya permasalahan penggu
naan lanah-tanah yang ada di sepanjang rel kereta api, 
selain diadakan penertiban, kepada mereka mereka yang 
menggunakan tanah-tanah secara: liar itu dapat mengaju- 
kam permohonan hak atas tanah kepada PJKA.
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Biaeanya permohonan yang diminta nrasyarakat yang ada di 
eitu hanyalah berupa permohonan untuk diberikan izin 
menempati tanan-tanah yang, ada di eepanjang rel kereta 
api itu, dan pihak PJKA dalam menghadapi masalah ini. 
langoung memeriksa dulu tanah-tanah itu, apabila tanah 
itu tidak mencakup bidang operasional, maka kepada me
reka dapat diberi l«±n sementara untuk menempati tanah 
itu dengan catatan apabila nanti ada penertiban, maka 
para pemilik bangunan itu harus membongkar bangunannya 
dengan tanggungan sendiri.

Selaim adanya permohonan untuk menempati tanah 
secara sementara, ada juga permohonan hak atas tanah 
pemakian itu dengan lebih menjamin kepastian hukumnya* 
Biasanya permohonan ini adalah berupa permohonan hak 
sewa atas tanah yang dilakukan oleh PJKA dengan pihak 
ketiga dan berupaiperjanjian sewa-menyewa atas tanah 
PJKA, Pada umumnya perjanjian sewa-menyewa atas tanah 
PJKA itu hanya dilakukan terhadap tanah-tanah yang ada 
di luar eebelaw meter(llmeter) saja, sedang terhadap 
tanah-tanah yang ada di dalam jarak 11 meter dari as 
rel Kerela api* masih perlu dipertimbangkan lagi, apa
kah tanah itu masih diperlukan oleh PJKA atau tidak, 
Dalam tfial-ftal’ tanah itu tidak begitu diperlukan oleh 
PJKA, maka terhadap tanah-tanah itu dapat diberikan hak 
sewa.
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Alasan mengapa mereka terhadap tanah Itu dapat 
diisewakan, karena untuk menertibkan tanah-tanah itu di 
perlukan dana yang besar, sehingga dalam rangka untuk 
memberikan kepadJ tian hukum pada mereka, diberikanlah 
kepada mereka itu hak untuk menyewa tanah yang ada di 
sepanjang rel kereta api itu.

Tujuan perjanjian sewa-menyewa itu eLdalah untuk 
mencegah diteruskanya tiridakan-tindakaa secara liar, 
sehingga hal ini drpt aerugikan PJKA*
Dengan adanya hak sewa-menyewa ini, hak mereka atas ta
nah itu menjadi terbatas, karena mereka hanya mempunyai 
hak sewa atas tanah itu dengan ditentukan per meter. 
Terhadap tanah-tanah yang sudah disewakan kepada jbi- 
hak ketiga, maka atas tanah itu diberikan pagar seba- 
gai tanda bahwa tanah itu sudah ada yang menyewa.

Mengenai peraturan tentang sewa tanah ditentu- 
kan. sendiri oleh pihak PJKA.

Jadi, dengan adanya kebijaksanaan dari PJKA^maka 
mereka bagi mereka yang menduduki tanah-tanah PJKA seca
ra liar itu dapat mengajukan permohonan kepada PJKA. 
Permohonan itu adalah permohonan hak sewq.-menyewa atas 
tatian PJKA, yang dalam hal ini saya khususkan pada per
mohonan hak sewa atas tanah yang ada di dalam jarak 11 
meter dari as rel kereta api.
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Adapun peraturan yang mengatur tentang sewa-menye
wa tanah, diatur dalam REGLEMEN 13 jilid 111, yaitu ten- 
tang : SEPUR SIMPANG, PERSILANGAN DAN PEMAKIAN TANAH DAN 
BANGUNAN MILIK PERJANKA.
Di dalam peraturan itu diatur tentang tata cara atau 
pEOsedur pelaksanaan sewa-menyewa tanah(pasal 3) 
caranya adalah sebagai berukut :

1. pemohon yang meminta sewa tanah itu harus mem- 
buat surat yang menerangkan sejelas-jelasnya 
mart-bud penggunaan tanah itu;

2, surat permintaac itu disampaikan kepada kepala 
Distrik(EK) yang bersangkutan;

3* IKD(Kepala Inspeksi Dinas Jalan dan bangunan) 
atas nama KE(Kepala Eksplotasi) membuat surat 
bukti 6ewa tanah itu rangkap lima;

4. lembar pertama untuk IKD(yang menyewakan) 
lembar kedua untuk penyewa, 
lembar ketiga untuk kepala keuangan di Balai 
Besar,
lembar keempat untuk kepala seksi(SK)f 
lembar kelima untuk DK;

3m untuk sewa tanah di emplasmen-emplasmen, ibleh 
DK yang baru diberikan setelah dirundingkan 
dengan kepala setasiun(KS);
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6* setelah dibuat serauanya, dalam artian eudah di- 
tanda-tangani oleh pihak-pihak, lalui surat^sti- 
rat persettujuan tadi segera dikirim kepada PN 
POS dan GIRO setempat untuk ditettapkan bea me- 
terai yang dltempelkan pada lembar pertama, ke- 
empat lembar tadl dikirim ke Dirfcksi, selanjiat^ 
nya akan dikerjakan iebagai toerikust :

a. Kw (kepala keuang&n di Balai Beaar) mem
ber! nomor kontrak s«wa; 

b» lembar pertama dian kedua dikirim kemba- 
li kepada KE diengan disertai perintain 
penagihan uang aewaj;

c. lembar ketiga dan keempat ditlaham ddi Ba
lai Besar, untuk arsip Kw dan Kd; 

d» untuk arsip Ikdl, K e t Sk* dan Dk yang ber- 
sangkutan dengan sewa-menyewa t®di ddito®- 
atkan oleh KE ealittttm-saliaan kontrak 
sewa tadi, lengkap dengan gambar tanah 
yang disewakan.

Dari uraian-araian yang telah disebutkan tadi, 
maka dapat dibuat urutan-urutan atau struktur susunan- 
nya*
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Adapun susumannya adalah. sebagai beriikut :
KAPERJANKA 

(kepala perusahaan Jawafcan kereta api)

DIKTAP
(direktur Instalaei tetap')

«
Ekd

(kepala eksplotasi dinas jalan dan bangunan)

Ikd
(kepala inspekei dinas jalan dan bangunan)

•
Sk

(kepala seksi)
»

Dk
(kepala distrik)

»

PEMOHON.

Susunan ini adalah untuk tingkat Inspeksi, dengan urn 
tan dari bawan ke atas*
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Mengenai harga sewa tanahf untuk sementara ini 
ditetapkan sebagai berikut menurut lampiran yang dite- 
tapkan oleh Balai Besar Perusahaan Kereta Api No, 71-89/ 
1977, perihal : Ketetapan harga tanah(satuan) atau ke-

2tctapan harga pendayagunaan tanah PJKA, lihat lampiran.
Mengenai perhitungan harga(rumus) sewa tanah da

pat dilihat juga pada lampiran.
Pada beberapa tempat sekarang sudah dapat kita 

lihat daerah-daerah atau tanah hak pengelolaan PJKA 
yang sudah diberikan dengan hak sewa kepada pihak ke 
tiga, walaupun tanah-tanah itu masih berada dalam ja- 
raft 11 meter dari as rel kereta api, yang biasanya ter
hadap daerah-daerah itu tidak boleh didirikan bangunan, 

Tanah-tanah tersebut atau wilayah yang sudah di- 
sewakan, adalah dapat kita lihat pada beberapa tempat 
seperti :

1. di daerah jalan ngaglik, di sepanjang rel 
kereta api, disini terhadap tanah-tanah itu 
sudah diberi pagar, hal ini sebagai tanda 
bahwa tanah tersebut sudah disewakan;

2. di sepanjang rel kereta api jalan Gufceng, 
di belakang pertanaman.
fiengan adanya pendayagunaan tanah PJKA, 
dapat dikatakan terhadap tanah-tanah itu-
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dapat diambil mafaat ganda.
Pertama dari pihak PJKA, yaitu dengan adanya 
perjanjian sewa-menyewa tanah itu, maka akan 
dapat dihimpun dana yang nantinya dapat diper- 
gunakan untuk meningkatkan pembangunan di sek- 
tor lain.
Sedang pada pihak lainnya, dalam hal ini penye- 
wa, dengan adanya perjanjian sewa-menyewa itu, 
mereka seola-olah mendapat kepastian hak atas 
tanah itu, dan sementara mereka dapat tinggal 
di kota besar ini, yang barangkali memudahkan 
meieiva untuk mencapai tempat kerjanya.

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa itu habis, 
di sini para pihak, yaitu PJKA dan pihak ke tiga ti
dak diperbolenkam untuk memperpanjang perjanjian itu 
lagi. Menurut Ins^raksi Kaprjanka No. 3/1932, yaitu 
masalah penyelesaian tanah PJKA, dalam butir 2 hagian
c, dieebutkan :

Dilarang untuk mengadakan persewaan baru dan/ 
atau memperbaruhi persewaan yang sudah habis 
masa berlakunya, hal :ini disebabkan, karena 
pada saat ini pihak PJKA masih dilmmrraolgka 
menyelesaikan masalah-masalah :

1. pemetaan atau penggambatan pada tanah PJKA;
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2. pengukuran tanah PJKA;
mendata penggunaan tanah PJKA; 

if* pendaftaran tanah PJKA kepada Direktorat 
Jendral Agraria;

5. mengajukan ueulan pemanfaatan penggunaan 
tanah kepaia Pemerintah.
Berhubung dengan adanya permasalahan tersebut, 

maka bagi mereka yang habis masa eewanya atas tanah 
itu, sementara masih dapat memperguttakam tanah itu 
sebagai kdlanjutan sewa-menyewa itu dengan berdasarkan
pada surat perjamjian sewa-menyewa tadi.
Kepada mereka itu harus menunjukan keeanggupamaya un
tuk membayar uang penggunaan tanah seeuai dengon per
aturan yang berlaku, dan kepada mereka itu harus dibe- 
ri peringct^n, bahwa apabila sewaktu-waktu diperintah 
untuk meninggalkan tanah itu trnpa syar^t, dalam jang- 
ka v/aktu 3(tiga) bulan setelah pemberitahuaa dari pi- 
hek PJKA.

Jadi dalam tangka menyelesaiakan permasalahan 
penggurcaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya 
Btas tanaft-tanah yang ada di sepanjang rel kereta api 
suyaya tidak bsrlarut-larut, maka terhadap mereka itu 
dapat neminta hak atas tanah itu dengan perjanjian sc- 
va-menyewa.
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Jangka waktu yang ditetapkanr yaitu apabila jangka 
waktu 2 tahun 11 bulan, maka izin permohonannyai di- 
ajuKan kepada Kantor Pusat PJKA di Bandung, nanti 
Kaperjanka Bandung yang akan memberi izin.
Sedang sewa-menyewa tanah itu dalem waktu kurang dari
2 tahun, izinnya dapat diperoleh dari Eksploitasi PJKA 
sendiri.
Pembayaran perjanjian sewa-menyewa tanah itu harus 
dibayar di stasiun terdetyat dengan bentuk G 215, 
tiap triwulan, enajn bulan, atau satu tahun.

I
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KESIMPULAN DAN SARAN

Dari urian-urian mengenai penggunaan tanah 
tanpa izin yang berhak atau kuasanya, yang telah saya 
tulis, dengan berdasark.?n studi pengamatan dan perban- 
dingan, dapat saya simpulkan, bahwa pada saat ini ham- 
pir banyak pola penggunaan tanah secara liar, yang di
lakukan: oleh orang-orang terhadap atau atas tanah yang 
ada di sepanjang rel kereta api*

Pemakian tanah tanpa izim yang berhak atau kua
sanya ini adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran 
yang dapat dikenai sanksi* Undang-undang No. 51 Prp 
Tahun I960, melarang penggunaan tanah tanpa izin yang 
berhak atau kuasanya, di dalam undang-undang itu Juga 
diatur tentang sanksi-sanksi yang akan dikenakan ter
hadap mereka yang melanggarnya.
Selain undang-undang tersebut di atas, masih ada per
aturan lain yang mengatur larangan itu, yaitu peratu
ran dari pihak PJKA sendiri^ seperti Ketentuan-Keten- 
tuan Umum Tentang Kereta Api dan Trent LN. 192? No. 258 
yang mengatur tentang larangan untuk mendirkan bangunan 
di dalam jarak 11 meter dari as rel kereta api.

81
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Dampak dari penggunaan tanah-tanah PJKA yang 
dilakukan secara liar, adalah tanah itu menjadi rusak 
misalnya dengan adanya pembuatan eumur-sumur, galian- 
galian, seningga mengakibatkan tanah itu menjadi gembur. 
Hal ini membahayakaa kereta api yang sedang berjalan, 
sedang untuk perbaikan-perbaikart itu membutuhkan biaya 
tidak tsedikit.

Dalam rangka untuk menertibkam pola penggunaan 
tanah secara liar itu, PJKA mengambil tirsdakaa dengan 
jalan pembongkaran atas bangunan^bangunan yang ada di 
sepanjang rel kereta api.
Penertiban ini dilakukam secara terpadu antara PJKA 
dengan berbagai instansi yang terkait dengan masalah 
ini.

PJKA Inspeksi 9 Surabaya sudah melak6anakan 
penertibaB ini, tetapi tidak secara menyeluruh.r hal 
ini dieebabkan dana yang tersedla masih kurang.
Penyebab adanya penggunaan tanah tanpa izin yang ber
hak atau kuasanya, adalah :

1. kebutuhan akaa tanah yang mendesak dan kurangnya 
persediaan tanah-tanah di kota* becar;

2. mahalnya harga tanah pada saat ini;
3* adanya faktor spekulasi atau untung-untungan, 

dari para penrakai.
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Oleh karena itu, dalam rangka untuk menertibkan pola 
nenggunaan tanah yang balk, sesuai dengan apa yang di- 
tuangKan dalam Tap MPR No. II/MPR/19&3f pada bagiaa 
I sub bab II, di 6inl disebutkan, bahwa :
" Pola umum pembangunan Nasional adalah merupakan 

raugkian program-program pemfeangunan yang ntenyelu- 
ruh terarah dan terpadu yang berlangsung secara 
tmts-menerus'1.

Rangkian pembangunan yang terus-menerus tersebut, di- 
maksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional, seperti 
yang tercakup dklam Pembukaan Umdang-undang Dasar 19k5f 
yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera untuk itu 
perlu diadakan penertiban di bidang pertanatoan#

Tap MPR No. II/MPR/1983| menginginkan dilan- 
jutkannya dan ditingkatkanmya langka-langka untuk men- 
jadikan secara efektif masalah penggunaan-penggurtaan- 
tanah, pemilikan dan pengalihan tanah, sehingga benar- 
benar sesuai dengan asas adil dan merata* Selain Tap 
MPR tersebut di atas masih ada Tap Iml^yagg memaealah- 
kan tanah, yaitu Tap MPR No. IV Tahun 1978, yang juga 
raembicarakan masalah pertanahan,
Tujuan dari Tap MPR No. IV Tahun 1978, untuk menjaga 
kelestarian, penataan kembali penggunaani, penguasaaa 
dan pemilikan tanah.
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2. Saran
Dalam rangka menyelesaikan permasalahan penggu- 

naan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atas 
tanah-tanah yang ada di sepanjang rel kereta api* per
il* diadakan penanganan-penanganan secara seriue*

Seperti apa yang telah dilakukan oleh PJKA Ins- 
peksi 9 Surabaya* yaitu dengan melakeanakan penertiban 
atas bangunan-bangunan yang ada di atas tanah di sepan
jang rel kereta- api*
Cara ini sangat, tepat, karena dengan adanya penertiban 
atas tanah-tanah itu, maka cita-cita kita untuk mewujdd- 
kan salah satu dari catur tertib di bidang pertanahan 
akan tercapai*
AdapBUi cara-cara yang dilakukan oleh Inspeksi 9 Suraba
ya dalam menertibkan bangunan-bangunan itu, adalah:

1* terhadap para penghuni bangunan-bangunan itur 
yang ada di atas tanahr diberi peringatan seba- 
nyak 3 kali;

2. diadakan pengusutan, yang dimaksud dengan peng
usutan, adalah:

pihak PJKA memanggil dua orang atau lebih 
dari penduduk itu, untuk diwawancarai, ya

itu- mengenai latar belakang mengapa mere
ka tinggal ditempat itu.
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3. setelah diberi penyuluhan, pihak PJKA mengadakan 
rapat koordinasi dengan pemerintah setenpat;

U. diadakan penyuluhan lagir oleh:
1, pejabat pemerintah setempat;
2, dari Sospol dan Trasmigrasi.

5. peringatan terakhir;
6. pelaksanaan pembongkaran.

Seharuenya penertiiban ini diadakan sesering mung- 
kin, hal ini merupakan 6aran pertama*

2. Surabaya adalah kota beear, pusat dari segala
hiburan dan Industrie hal ini merupakan daya tarik 
untuk timbulnya urbanisasi,
Salah satu usaha untuk menangani masalah ini, adalah 
dengan diadakan peniagkatan-peningkatan di berbagai 
bidang, diadakan peningkatan di desa-desa, yaitu di
adakan penbangunan di de6a-desa, fasilitas ditingkat- 
kan, seperti diadakan tempat-tempat hiburan, diperba- 
nyak tempat hiburan, diperbanyak lapangan pekerjaan, 
diusahakan lietrik masuk deaa, diusahakan koran-kor- 
an masuk desa, yang akan memperbanyak pengetahuan me- 
reita di bidang ilmu pengetahuan. Dengan adanya peme- 
nuhan faktor-faktor ini, diharapkan akan dapat mengu- 
rangi urbanieasi*
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3* Diadakan perluasan kota yang disertai dengan
pembangunan rumah-rumah murah, di daerah pinggiran 
kota dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat go- 
longan ekonomi lemah, hal ini dihapapkan akan dapat 
mengurangi penggunaan tanah secara liair,. di samping 
itu akan terjadi pemerataan di bidang pembangunan.

4. Diadakan transmigrasi, hal ini diadakan dalam 
rangka untuk mengurangi meluapnya penduduk. Dengan ada
nya tranomigrasi ini dapat ditarik keuntungan:

1. mencegah padatnya penduduk di daerah tertentu;
2. pemerataan pembangunan di segala sektor atau 

bidang;
3. memperluas lapangan pekerjaan;
4. mengurangi tingkat kejahatan.

5. Kepada penghuni tanah-tanah secara liar atas 
tanah PJKA, hendaknya dipersulit dalam hal meminta 
surat keterangan, misalnya kepada pak HT atau yang 
lainnya.

6* Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum
dan uituk mencegah penggunaan tanah secara liar, atas 
tanah PJKA, maka terhadap mereka hendaknya diberi ke- 

senpatan untuk memperoleh hak atas tanah PJKA itu.
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yang ada di sepanjang rel kereta api, dengan persyaratan 
bahwa tanah-tanah itu tidak diperlukan dalam bidang ope
rasional.
Hal ini adalah merupakan kebijaksanaan Kepala Eksplota- 
si, dengan catatan jaraknya harus dilluar jarak 8 meter 
dari sumbu jalan baja yang terdekat*

Sebelum didirikan bangunan, terhadap tanah itu harus di- 
buati- jalan umum dulu.

Dengan adanya saran-saran ini eemoga dapat ter- 
capai apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, ya
itu menjadikan maeyarakat yang adil dan makmur*
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Selain pemberian haK sewa-menyewa atas tanan 
yang ada di sepanjang rel kereta api,yang merupakan ke- 
bijaksanaan dari Kepala Ekspiotasi, maka ata6 tanah yang 
sudah tidak dipakai lagi, dalam artian sudah mati, dapat 
diminta dengan hak milik dengan jalan melalui rJKA*

Prosedur tentang tata cara permohonan hak milik 
atas tanah hak pengelolaan pJKA. itu, diatur dalam rera- 
turan Menteri Dalajn wegeri wo* I Tahun 1977.
Di dalam pasal k diatur tentang caranya :

1. Permohonan hak miliK, naK guna oa&gunan, atau hak- 
pakai diajukan oleh pihak ketiga yang memperoleh 
penunjukan/ penyerahan tersebat pada pasal 2 de
ngan perantaraan pemegang hak pengelolaan yang 
bersangkutan;

2. Pemegang hak pengelolaan berkewajiban untuk meleng- 

kapi permohonan dan aieneruskannya kepada menteri 
Dalam wegeri/ 'Jubernur Kepala daerah yang bersang- 
Kutan, disertai usul tentang syarat yang harus di- 
taati oleh penerima nak;

3. Permohonan tersebut dalam ayat 2, diajukan dan di- 
selesaiKan menurut tata cara dan wewenang seDagai- 
mana diajukan dalam fMDN No. 5 Tahun 1973 jo PMDN- 
No. 6 Tahun lyV2, dengan mempernat^Kan peraturan 
perundangan agraria yang berlaku. Selain memenuni 
kewajibannya ternadap pemegang hak pengelolaan ter-
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penerima hak berkewajiban meioDayar biaya adrainis- 
trasi kepada kantor bendaiiara negara dan sumbang- 
an kepada dana landreform serta biaya pendaftaran 
tanah eeDagai yang dimaksud daiam PMDN No* I Tahun-

1975.
Untuk eementara ini fJKA Eksplotasi Surabaya, be- 

lum pernan memberikan bagian dari tanah nak pengelolaan 
hJKA itu dengan hak milik kepada pihak ketiga dalam ar
tian perseorangan, atas tanah-tanah yang ada di sepanjang 
rel kerfeta api yang sudah mati. Dan untuk inipun belum 
pernah ada yang meminta, seandanya atas tanah itu dimin- 
ta oleh orang-orang terseout, maka PJKA dalam hal ini a- 
kan menolak dengan alasan jangka panjang.
Menurut salah seorang staf PJKA,bahwa tanah-tanah itu 
tidak akan diberikan pada pinak ketiga,toarana kemungkinan 
suatu saat tanah itu diperlukan. Jadi jalan satu-satunya 
untuk menyelesaikan masalah penggunaan tanah t̂ JKA, untuk 
sementara ini cukup diselesaikan dengan sewa-menyewa#

Dalam hal pemberian hak atas tanah i^JKA pada in- 
stansi hal ini pernah terjadi, yaitu dalam rangka perlu- 
asan PT PAL, di sini PT PAL telah meminta tanan PJKA de
ngan hak guna bangunan* untuk inipun yang diminta adalah 
tanah rJKA yang di atasnya dibangun ruman dinas untuk pe- 
gawai. Selain itu PJKA di sini juga pernah memberikan ta
nah pada PT BUMI PALAPA, tetapi keduanya sampai cekarang
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belum ada penyelesaian secara tuntas, permasalahan ini 
masih berada ditangan Menteri Dalaja wegeri, walaupun 
atas tanah-tanah itu sudan dibangun gedung/bangunan* 
untuk PT PAL, tanah yang diminta adalah di daerah Ujung, 
sedang PT BUMI PALAPA, meminta tanah vJKA yang ada di ja- 
lan V/aspada* tanah-tanah itu sampai sekarang masih tetap 
milik rJKAt kareaa belum ada penyelesaian secara tuntas*
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V a ■ a J i  b • t a to Tcnfnt Koduduk^n * Ditunjuk' ae'tAGai * Katora>:,:iUi 1

ra* flOEJONO XAJA'.' Ka^la- Xoaptkai 9 PJ' A Sinai Julan dan 
Bangunan Surabaya*

KMitor Irui v l.il 9 P>r"A , 
3uraboyn.

K e t  u a
9

Z)«
•

•abln* PoliuriU Da. Ekaplotaci Tiaur PJKA 
Surabaya.

Kantor Ekoplotafi Timur t 
PJKA Surabaya*

Wokil Katuft 9

UAST SOEKARSJX Ptn^taa Inapakai 9*c WKA Binna Jalan 
dan Bangunan Surabaya*

Kantor Inupokal 9 PJ<’ A , 
Surabaya.

Palbkaanu 1larlanx' ,

An,1. Ota Tia Ia ti
0  X 1 K  XX Kapala Biro I I I  Inapeksi 9 PJf'A S iia t 

Jolan dan Bangunan Surabaya*
t.i,i fiaV.rutarir. *) 1

HIJATMOKO B, SU Kaaubai Ekaoabud Kajakaaan Vt,yri 
Tanjung Parak Sura’ wya*

Kcmtor -'<>j:-);oaun Hf'.ari 
Taii.lunr, PnriOt Surabaya* •

An.rguta x ) '
«

BDULUH BASIS, 9i tapala Sakai Panbinaan U«ia Kotanadya 
Surabaya.

Km Iov .'q1 Uotvaadyn 
Dn.iruJi Tiu k.jt I I  Sura. ♦ 
ba^T*

H * ) '
t
»

r « . A* IIARTOJO Kaaubai Panguautan Badan Paleikmn* 
Panartiban Kotanodya Surabaya*

a><l«a i H *)•
1

A X 0 Z Kapala Sekai 99 J * l« i  & Bangunan 
PJKA Surabaya Gubane*

Kantor ‘Jckci 99 t
C'U’aboya Gubong*

m x),

1
5fcSARJOM) Palakhar Polauric* EkapZotaai Ti«ur 

PJKA Surabaya.
Kart or rkaplotad  Timur 
PJKA S4i'ulhVi\* *

m j ) ,

. XX AM BAsiaa 

INTAJIGSTAli

Kaiubal Katertlban Uaua Kilay.ih 
Surabaya Utara*

Kapala Uruaan Soaial P o lltik  Kilayuh 
Surabaya Utara,

Kantor Poabnntu Walikota- 
r*.iljra Surabaya Utara. *

a.d.a

H

M ! Tla Seauz-i KatriLay !̂
an Korja l.ilnyah 
Surabava Utara.

I K A T A T
■ptcn n r  A0«

Kaal Xntal S i*  0630 Surabaya lltara. Kodla 0030 Surabaya Utara Aiv:r,ota Tlu 
Pcti<jurjuif» •

.A..LE I *
aptan POL,

Ka* Ba£. IF? Polraat* Surabaya lltara* Polraa^a Surabaya Utara* H
t

1. fJVTCRO BA Kapala Uruaan Socia l P o lltik  
MlUyah Surabaya Tiaur*

Kantor Paabaijtu Valikota>- 
aadya Surabaya Tiaur. *

An^ceta
1

»,5. MARPAUlig 
;aptan TUX AD*

Kaai In ta l Dia 0831 Surabaya Tiaur* Kodin 0031 Surabaya Tiaur* Anr^ota Tin 
Pcjiutijano j; Tia Seeuai Kawllayah 

an Kerja '<1 lay ah 
Surabaya Timur*

arnuPDT 
-attu Pol.

- Polreata Surabaya Timur* * a.d.a
*

3ra» W.DJCJfl HEXDMTUO - Kantor Fem'jnntu Walikot*. • 
*\dya Surabtya Sainton.

A n ^ ta
j : 'J’ ia  Seeuai Kawilayah 

an kerja  i.'iloyah
AMXL H. T W 'W
:aptaa n n  AD

Kaaitar Bln 0032 Surabnya Salntan. Kodin OD32 Surabay.» , 
calatan.

Anfigota Tim 
Panun jonj;.

t

Surabava Talatan.

t A 1 J  Q 
:* p*  pol.

Polroatii 8urabayft-SdataR.* a .d .a t
1

» ,* .A . TAHA3AUS 
4ayor TMX AL.

Sintal Ral IV Surabaya* Ltintojfial Surabaya* ( a .d .a * ) .  
*

P. WADIMOW 
Latda POL.

- Polrcalu Tnnjung Parole 
SMruba,vn*

■ a .d .a 1;
iloya)i Pol.ibuhan

J. 91 IKAR90MO B« K.A Kuaaa PJKA Bcaplotaai Timur 
PJ7M Surabay#*

Kiuitor J.l uplotr-ni Timur 
P. '̂A Su’fil«v\'a# *

Ancnota. I *

ASOS HA8AK KAflIM HunaC PJKA Dcaplotaai Tiaur PJKA 
Surabaya*

n.d.a n
1
•
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M HES^P, PERU$.*.HAA*1 JAUMAN KERETA API <**r

/

JALAH rjEPEJA NO. I - f.ANDUIir,
I 6 F E f l Oondunrj, I*) Pebruarl 1977.A ' * ‘:.r*

^  'r f  Y d aK e p a d aHo. : 7109/77
lâ nlrrtn : -
Pcrlha l : Kctetapan harcia satuan Pnra K.E, dl Jawa dan Sumatcta 

p^ndaya gunnon tanah PJKA. ------- -

Dengan mcnunjuk surat D lrcksl PNKA tg. 7.5 Dopembcr 1%7 No.3R6^3/i‘7 
tentang tn rip  sewa tanah, sepur slmpong d l l . ,  dengan mcnqlngat bahwa bcsamya 
h*'»H Imbalan atas penggunaan tanah PJKA dewasa In i sudah tidak sesuai la g i, 
nnka dfl 1 om rangka menambah pemasukan kouangan bagi PJKA, kami memandang per- 
lu memberikan ketentuan sebagol dasar menghltung besarnya tn rlp  tersebut.
A. Khususnya yang monynngkut harga sewa tonah d H . -Ian mcmbatatkan bunyi 

penjclasan punt I dalam lamplran Mo. i surat D lrcksI PNKA tg. 25 Nopenhcr 
19f»7 lk>. }0M3/*>7 tor»obut d la tas , harga satuan tanah untuk menontukan 
bc**rny* sown di * ma*Ing-ma* Inq wl 1 ayah7"f;nml totnpkan subaqal dl bawih Ini
1. WJlaynh D.K. I.  Jay a ...................................................... 9 Hp. A .000,— /M:.

2. Idcn Kotnbosnr/Kotntnadye Mod an, Palemhang,
Surabaya dan Somarang ....................................  G Hp. 3.000,--/M2.

3. Mftm Kntamadya/fotaprnJa Oandung, Clrrbon,
Halanqt Ooqor dan Daorah Istlmowa
Yogyakarta/Surakarta .......................................  p Rp. 2. 000,--/H2. ^

*1. Idem fotapraJa/Kabupaten Padong, Pekalongnn,
Tcgal dan daerah Kabupaten la ln- la lnnya 0 Rp. 1.000( --/M2.

5. Idem 1aln-!alnnya yang tidak tercantum dalnm
Mo* t s/d lk>. k harga satuan tersebut 0 Rp. (^505)--/H2.

II. Margo sowa tanah PJKA untuk keporluan :
1. Ja lan  lln ta s  ......................................... ............................ (? Rp. 150,--/H2.
2. lalan s l l a n g .............. .................. ....................... ............  f? Rp. 200f"-/M2.
3. Plpa a i r ,  gas, rotnyak, U s t r lk  (kabcl M s tr tk )

- dsb..........................................................................................  @ Rp. 100,--/*?.
(MOOT : ricsarnya ta r lp  dal on 0,1 - D.2 - B,1 d I hitting 20 x ta r ip  yang 

borlaku tahun 1060).
Krtotiinnn hi tungan ta r lp  baru In i borlaku mu In i tcil . I Januarl 1977*

'ahuhunqan dunqnn pnrobnhan-porobnh#n dlata*., soinua kontrak perjan jian  
i»cnrl/»y*i"nunnnn tanah-tanah PJKA mulal horl al'.unya kututapnn In i ,  hcnd/ik- 
nya dlnosualkan atas dasar hitungan baru ter'iobut.

C, UagI perjan llan-perjnn jlan  pendaya-punaan tanah-tanah PJKA yanq Jannka 
waktunya tolah habis, no rjan jlan-perjan jIan  tersebut dengan berlakunya 
kctc.tapnn baru In ! ,  harus dlpcrbaharul la g i .
Motiik pombnharuan porjan J1 an-porjnn | lan~tcrsohut, bagi t lap - tlap  ponyowa 
lUl'Mnnkan pwbnyaran biaya ukur/tata usahn lohesar 5  ̂ % x harga 9cwa pnr 
tnhtin »p«*unl dfrnrpn poraturnn yang barlaku, uanci pombayaran mnna harus 

loblh dahulu o^oh si ponyowa dl khj koimnnan PJKA yang dl tunl'uk.
Kami Instrukslknn agar ponctapan In i dllaksanakan dengan scbalk-balk-  

nya s c rta  ponuh tanggung Jav/nb, untuk kemudlan dllaporkan hasllnya kepada 
kami.

D k r e k k a. 
/ I  nl riifkn.
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X* 78

L.M Bio.'/*'? HrnU.iArl/‘.AN JAWAVA-i KSR’vTA A P I 
J/iLAW !1 \1  -  BANDUNG

Bandung, 11 Januari 19?G<

nrior
impiran
?rihal

1^62/73,

Pesnberitahuan ketetapan 
harga sewa tanah dan sebagainys 
kepada para ponyewa bordasarkan 
SX.Dirutkn Ho - 7"»L-9/77 tanggal 
14 Psbruari 19,7 .

AQoada : 
XF-Tr./5kd. di Surabaya,

Menunjuk pada Surat Edaran Dirutka Nor.ior ?1b9 /?7  tanggal 
Pcbru?.ri 1977 p erih a l ketetapan harga sewa tanah PJKA yang berlaku 
■rauiai 1 Januari 1977 dan kemudian ditegaskan pula dongan surat Dirutte 
Korcor 20725/77 tanggal 29 A pril 1 9 7 7 . dengan i^ii diberitahuktn dengan 
horraat bahwa ternbusan pemijeritahuan perobahan sewa tanah kepada para 
pcnyewa sesuni dengan i s i  dan maksud surat tersebut diat?.s ternyata 
bolum kami torima, •

Berhubung dengan tahun 1977  telun berakhir, maka menjelang 
dikwluar.cnnnya icetctapan pcrobnhan sewa dari fihak Saudara kepada 
p a n  panyowa, kami akan menagih sewa tanah tahun 197? dan tahun 1978 
dr-nran tr.rip baru yang perhitungannye berpodonan atas kctcntuan ta r ip  
wonurut s u n t  tersebut d ia ta s ,  satu dan la in  agar uang sowa tanah 
t:ns. sogera mo.suk kcdalctm kas PJKA.

SilaKana dikomudian h ar i terdapat porbodaan porhituniran, maka 
Jcotr-tapan dan porhitunt?an Saudara yang akan berlaku. Kekurangan dan/ 
atau kfclubihan sewa akan diperhitungkan dengan penagihan sewa tahun 
bnrikutnyn.

Dor..ikian kami Giengharapkan dongnn sangat bantuan Saudara agar 
ponj.-irin?.n surr.t pomberitnhuan parobahan sowa dilingkungan E ksplotasi 
Ti:iur k-,.iaiU p r a  penycwa d-tpat scgeru d i r e a l i s i r .

Direkka,
A.n. Dirutka/Dirku, 

K.C.,

( Drs. A1 i_ Soqwarno
NI/\ 126009479/ ’"'

, : 1. Para I k d . /Ik l . / I f c 'U  6, 9, 10 dan 11.
2, V.\ !(U dav, Vkcp. Ox).
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r.'i'.̂i'U.r. :: in\ Z un4. )•*; pcrv.uan hj..;ir̂ tn, k:v». - r/lxJi]i pcr.'-.enr̂ in r’sb,

", Xo ‘ r/rin sc?'/)'.1.'(sccia'ie ricolLe-fjvcn), 3c r-̂ tt s .-
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LAKPliiAN KEPUi’USAN GUliErtNUK K E P A U  DAEiUH TINC1KAT X

JArfA TIMUH
T AJ'iv'jG AL : 12 HOrEKHER 19133 
m m i  : 232 TAHUII 1963

I .  SUSUNAN KEANGOOTAAN SUB TIM PELAKSANA PENERTIBAN 

DAN PEHEtfriAN TANAH PJKA DAERAH TINGKAT I 
JÂ VA TrMUK

hou ! ja(*atan dalam sun tim ! N A M A JCETERANGAN JABATAlJ/lHSTANSI

I* a. KlIuu

b. wakil Ketua

\'m a, Stjkrtaaria I 

buican angK°^a

b. Sckruti\ri9 II 
bu*an anggota

J. A»Cf;ota -« anggota

SOEMAKNO

I r .  IMAM MAKtiUM

ISMA1JI, SH

Pit ATOM) HARDJOSOE- 
MAJtTOj SH

a. Dr a. S02HI2J IDI

b. I r .  SOEMAUJOjUcTT

c .  NIRMAN

d. SAID MJCHTAH

Kcpala Eksplotaai Timur PJKA

Kepulo Direktorat Agraria Propin 
ai Daorah Tingkat I  JaWa Ti.-ur

Kupala Uruaan Pomasaran Ekjplota 
ai Tiiruir PJKA

Kcpala Sub Direktorat Peii^L.ruuan 

Hak-Hak Tanah, Direktorat A,'"u -  
r ia  Propinai Daor&h Tingkat I Ja 

wa Timur

Kcpala Inapoktorat Wilnyah Pro*- 

pinai Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur

Ketua QAPPEDA Propinai Da^rah 
Tingkat I Jawa Timur

Kopala Bagian Jalun dari Bangunan 

PJKA Ekaplotaal Tirur

Kupala Bahian Lalu Lintas dun ~ 
Purni^;aon PJKA Ekaplotaai TU.*ir
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x-'V

P E R J A N J I A N  K li R J A S A M A
antaka

PliiUJSAIiAAN JAWATAN KlilUiTA API ( PJKA ) 

iJLNUAN

■ D3 IlfiKTORAT JliNDliRAL AGIIAJUA 

TtiNl'ANG

PiiLAKSANAAN BiCIATAN KI-AGRAJUAAN UNIIIK 1*1 -NSiiJCri L;IKATAN TANA1I 

' PUWSAI1AAN JAWATAN KCIUiTA API

NGMOlt
If>2/HK/Tap/H3
57/SPK/XJ/1D83

Pada hari in i Selasa tonggal satu buian Nopcmbcr talmn scrihu sonihi 
lan .ratu s liolupaii pukJb.tiga.<lij Jakarta, .JtAajLyahg bertanda' tfuij’tm 
d i bawah in i :

$OEDJONO KRAMADIURATA Selj^oi Kepala Perusahaan Jawatan 
Kereta Api, bprtempat kediidukaii 
d i Jalan P erintis Keiramlekaan No 
ror  1 Handling, dalam lial uii ber-
tlndak dalaxn Jabatiuinya tersebuti
atas kekuatan Keputusnn Mentcri 
Perhubuiinan tanggal 6 .Noiwiiber 
1981 Nompr 2/SK/Phb-81, sebagai - 
kiwsu dari Jan oleh karenanya u_  
tuk dan *tas nanvi Monteri Perhu - 
bungwi, selanjutnya disebut PllIAK 

PCKTAMA;

Selakw Direktur Jendoral Agraria 
Dcportcnien DaJ.am Negeri, bertempat 
kadudukan d i Jalan Sisingamangaraja 
Nonor 2 Jakarta Sc]utun, dalain ha 1 
in i bertindnk dalain jabatan te rse 
but: untuk dan atas najiia Mentcri Da 
Jam Negeri, selanjuLnya disebut 
PIIIAK KliDUA.
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{  w ' ^  \

Telah sepakat mcngadakan kerja samn sobagai tindak lanjut dari Kepu- 
tusan Menteri Perhubungan tanggal 19 Jmuiari 1983 Nomor SK 3 /O r 001/ 
Plib-B3 jo  tanggal 14 September 1983 Nomor SK 30/0T 001/Plib-83 '• ten 
tang Pembentukan Tim Penertiban Jan Penelitian Tanah Porusaliaan Ja- 
wataji Kereta Api, dengan kotentuan-ketentuan sebagai berikut:

PohoI 1 
T U J U A N

Perjanjian Kerja s;im in i bertujuan untul iiioiupcrolch kepastian hukum 
utus tanah-tanah Porusaluinn Jawntun Kerulu Api meiulul program pen 
sertifik a tan  tanah yang penanganannya memerlukan kegiatan teknis k 
agrariaan,

Pasal 2 
KUANl! I.1NCKUP

Kuang lingkup perjan jian  in i mencakup kogiatan-kcgiut.an sebagai bor- 
ikut:

a . Inventarisasi obyek dan subyek secara menyeluruh mengenai tanah 
tanah yang:

1) Secara h is to r is  dikuasai PJKA
2) Dipcrgunakan langsung untuk kepentingan operasional PJKA
3) Dipergunakan untuk nenunjang operasional PJKA
4) Dicadangkan untuk pcngoinbangan PJKA
5) Dikuasai pilrnk ke t ig a , dengan otau tanpa iz in  PJKA

b. Pengukuran dan penietaan

c . Pengurusan dan penyelesaian Surat Keputusan Pemherian Ilak otas 
tanali'panaJ) yang menunuhi syarat, sesuui dongan keLentuin per 
uturan perundang-undangnn yang berlaku

d. Pendaftaran hak dan penerbitan sert i fikutnya.

Pasal 3 
L 0 K A S 1

Kegiatan yang dimaksud pada Pasal 2 meliputi  lok asi-lokasi d i Propin 
si-propinsi, Uaorah Tingkat I:
a, Daoruh lstimewa Aceh
b. Sumatera Utara

' i >
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c .  S unutcra  B arat

d . Sujiwtera S c la ia n

e .  U a in p u n g

f. llengkulu
g . Uacrah KJuisus Ibu Kota Jak arta  

It. Jawa I la ra t

i .  Jawa Jongah

j .  Ilacrah Isiiincw a Y ogyakavta

k. Jawa Tim ur.

Tasa I <1 

H I A Y A

r V  ' l :

w t
t W -

i  !  
> ) ( !  \  ■A- < ' /,’t v '

7* 
I

'.V

> t  I,'

U iaya untuk peJakSjnaan k e g ia ta n -k o g ia la n  lu r s c b u t  ilahun P e r j a n j i a n  * *

i n i ,  dibebankan pada Anggaran Punb;uigunan ( Ull* ) Perusahaan Jawatan f  }  i  *#)#* 

K erota  A pi padu TuJiun Angganui 1983/1^84 dan lD M /l'-M S . \ \ 7  / f ^

pasal 5 ) T r
PUAKSANAAN PliKP.IUAAN /  L  f ^

Pekerjaan uiituk polaksanuan kegiatan yang dimak^ud dahuu purjanj i;ui 
in i  diatur berdusarkan Kcputusan Presidcn Nuiior HA Talmn li)KU jo  Ke 
putusan Presidcn Numor 18 Tuliun 1UH2 tentang pelaksanaan Angg;utui Ivn 
dapatan dan Dclonja Negara vang dituangkan daLam Surat Perjaujian Kcr 
Ja ( SPK ) antara Plmpinan Proyok utuu Pojnbat lain yang di twnjuk ololi 
PIIIAK PliKTAMA dengan :nasjng-masing Piiupinan Aparat Polaksana Direklo 
rat Jonderal Agraria ct(. Uirektur JVngurusun llak-liak Tanali d;ui Diruk 
tur PendaCtaran Tanuh otuu Pejabat lain ynng dinmjuk oleh IMIIAK_
KHJUA.

P asa l 6 

KOT.WIUAN-KirriNIHAN KIIUSIJS

(1) Atas tajiah-tanuh Pemsaliaan Jawatan Koret.a Api yang tidak mcinonu f u ) 

hi syarat-syarat untuk dapat diberikan sesuatu liak akan disc‘ losa_j_
, kun t e r s e n d ir i .

(2) Ualum hal torjad i perbedaun pendapat yang b<jrkena;ui dengan IVr - f
juujiaji in i ,  kedua belah piliak akan jnonyelosatkan secara musjatva w'THV j

rah . i  ) a \ / I  \
\ y ^ y / k ** /

( 3)  B i l a  t i d a k  U : r c a [ > a L  k a t a  m u f a k a t ,  p u n y u l e s a i a i i n y a  a k a n  i l i a j u k a n  / ( '  

p a t b  t i n g k a t  y a n g  l e b i h  t i n g g i  y a i t u  pad .]  t i n g k n t  M o n L c r i  m;i;w 

i n a s u t g ,  n n t u k  me j id - . i p a t k a n  k e p u t u s a n .  A ~ \  (  ^ ’ 7 *

A  7 n i  , 7
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i

V
Pasul 7 
LA1N-IAIN

)lal-hal yang bolujii diatur atau belum cukup diatur dalnm Per j ait j iaii ini
akan dibuat Addendum yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan,i
merupakan bagian yang tak terpisaJikan dari Perjoyjian in i .

Pasal 8 
liliA Mim-HAI

Perjanjian Kerja sama in i dibuat dalam rungkap 2 ( dua ) masing-masing 
dengan dibubuhi bea inejterai untuk PIHAK PhRTAMA dan P1IIAK KJiUUA tie tu 
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9 
P l i N U T U P

Perjanjian in i  mulai berlaku sejak tanggal ditanda tnnguni oleh kodua 
belah pihak dan berakhir setelah kegiat.-ui dimaksud ilinyatakan sc lcsa i 
dalajn suatu berita  acara |>onyerahan hasil pekerjuan.

si
7-

PII1AK KHDUA 

DIRlilCnj UliNDUKAL ACHARIA
PIJIAK PI-RTAMA 

Kl-PALA PliRUSAIlAAN JAWATAN-KP.lUiTA API

MUllAM'lAD rSA

Y t

V f.

%

li
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Contoh Surat Pernyataan Sowa Menyewa.

Lnupiran III C. nurat Knpcrjanka No.KA/tCU/42115/35.
tgl. 27 Juni 1985. rb. 27/99/Su P/IV/S6.

SURAT PERNYATAAN ( C )

( Untuk Pengguna Tanah, tanpa Surat.Porjonjian )

I* Yang bertanda tangan dibav/ah Ini, kani
N a n a  : ................................
berkodudukan di : .............. ......* ....... .

adalah pengguna tanah PJKA sejak tanggal..............yang hingga klni
belun pomah dipungut biaya.
' yaitu tanah yanc torlotak di *r« ............... ..... yang kami gunakan un
tuk bangunan ... .........m2 don halaman..... .....m2.

I. Dongon ini nenyatate.i :
a, Menga^ui bahwa naaih totap nicnggunakan tanah yang bergan^cutan aQbagaina- 

na tersebut di atas.

b, Sanggup nenbayar •■uang penggunaan tanah11 sosuai dengan peraturan yang ber
laku, yaitu "Tarif o ev:r. ton oh ■.'■'irdr.r-rr̂.̂ T)irekka no, 7139/77 tan$>* 
gal 14 Pebruari 1977"*

o* Bersedia sewaktu-waktu nenyerahkan lceabali tanah torsobut tanpa.eyrat da- 
lan jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ponberitahuan dari PJKA.

\* Denikian surat pemyataan ini di bunt dalan keadaan achat jaononi dan rohani 
dan tanpa pakoaan oerta dengan penuh kesadaran,

Mengotahui : ..... 198*.
Sb. Yang oenbuat pemyataan.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGGUNAAN TANAH TANPA ... JOES NENY ASTOETIE




