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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan 
Yang Mahaesa bahwasannya hanya atas Taufik dan Rachmat 
Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan 

syarat bag! setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universiiias 
Airlangga untuk dapat mengakhiri* studinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini sudah barang ten- 
tu banyak ditemui adanya hambatan-hambatan, terutama se
kali disebabkan bahan-bahan atau literatUr-literatur 
serta data dan keterangan yang diperoleh sangat terbatas 
dan hasil pemikirannya sangat terbatas pula. Segala macam 
kritik maupun saran-saran yang bertujuan untuk lebih 
menyempurnakan skripsi ini akan saya terima dengan se- 

nang hati.
Selanjutnya disinilah tempatnya saya menyampaikan 

rasa hormat dan terima kasih kepada ke dua prang tua sa
ya yang sslama ini. oeinbiayai dan mendoakannya supaya da

pat tercapai semua yang di cita-citakan, dan tak lupa 
saya sampaikan rasa terima kasih saya kepada bapak Soe- 
dalhar, S.H. atas kesediaannya membimbing saya sampai 
selesainya penulisan skripsi ini, dan kepada bapak 
Wisnoe Soesanto yang telah memberikan pelajaran hukum 

agraria mulai dari agraria 1 sampai agraria 2.
Di samping itu, saya ucapkan terimakasih kepada kakak- 
kakak dan ayah saya yang bekerja pada Dinas Tanah dan
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Rumah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas 6emua data 
yang diberikan beserta keterangan dan diskusi-diskusi 
yang saya lakukan bersama mereka. Dan yang terakhir 
saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang te
lah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini,

Surabaya, 10 Agustus 1986 
Penulis 

Yusup Effendi
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p e h d a h h u a n

BAB X

1. permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya
Ma6alah pertanahan bagi kepentingan penduduk yang 

tinggal di kota-kota besar merupakan suatu pe'rmasalahan 
yang rumit* Hal ini disebabkan keinginan orang-orang un
tuk tinggal di kota-kota begitu besar baik itu yang bertu- 
juan untuk mencari pekerjaan, atau bertujuan untuk menca- 
ri penghidupan yang lebih baik maupun untuk keperluan 
lainnya. Dengan semakin banyaknya orang-orang yang pindah 

ke kota terutama kota-kota besar mengakibatkan persedi- 
aan tanah untuk keperluan hidupnya semakin sedikit, dan 

hal ini akan mengakibatkan bertambahnya beban pemerintah 
daerah setempat karena mau tidak mau ia harus memenuhi 
kebutuhan ini agar tidak akan menimbulkan permasalahan ke- 

lak khususnya yang menyangkut permasalahan tempat tinggal* 
Seperti halnya dengan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Surabaya yang juga merupakan salah satu kota besar yang 
ada di Indonesia dan merupakan ibu kota propinsi telah 
lama memiki^kan masalah pertanahan guna memeauhi kebutu
han penduduknya* Bahkan jauh sebelum kemerdekaan telah 
diusahakan untuk memenuhi kebutuhan akan pertanahan ini. 
tepatnya sejak didirikannya Grond en Woning Bedrifs ( Pe 
rusahaan Tanah dan Rumah ) tahun 1910 pada jaman pemerin

tah Hindia Belanda. Perusahaan tanah dan rumah

1

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERKEMBANGAN PERANAN KOTAMADYA ... YUSUP EFFENDI



ini merupakan salah satu badan usaha Pemerintah Daerah 
Tingkat II Surabaya pada waktu itu. Tujuan didirikannya 
perusahaan ini adalah untuk menyediakan tanah-tanah guna 
keperluan proyek dan fasilitas pemerintah daerah, maka 

dibentuk 3 uait perusahan yaitu:
1* perusahaan tanah;
2, perusahaan rumah;
3. perusahaan pasar*

Pada tahap ini pengadaan tanah hanya untuk diberi

kan kepada warga kota melalui penjualan, pembagian maupun 

sewa beli. Penjualan di sini dilakukan dengan harga yang 
murah sedang pembagian tanah di sini dalam bentuk tanah 
garapan dengan sewa yang murah.

Tahap berikutnya yaitu setelah ditetapkannya per- 
aturan daerah baru untuk mengatur pengelolaan dan adminis- 
trasi Perusahaan Tanah dan Rumah Kotapraja Surabaya pada 

tanggal 25 November 1931 dengan Lembaran Provinsi Jawa 
Timur tanggal 31*Desember 1931* seri B. no. 12 Gemeente- 

raad ( DPRD Kotapraja Surabaya ). Berdasarkan peraturan 
daorah ini. perusahaan tanah dan rumah diberi wewenang yang 
lebih luas yaitu selain kewenangan untuk memberikan atau 
membagilcan tanah kepada warga Surabaya baik itu berupa 
tanah garapan maupun melalui penjualan tanah juga diberi 

kewenangan untuk memberikan hak erfpacht ( hak sewa ) ke- 
da badan hukum tertentu ( perusahaan besar ) dengan jangka
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waktu 10 tahun sampai 70 tahun.

Jadi, di sini ada 2 subyek hukum yang menjadi saearan 
pengadaan tanah yaitu orang dan badan hukum.

Bagaimanakah setelah berlakunya Undang-undang no*
5 tahun I960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 
Apakah setelah berlakunya undang-undang ini Kotamadya Dae
rah Tingkat II Surabaya masih mempunyai kewenangan untuk 
melakukan pengadaan hak atas tanah?

Semua ini dikarenakan adanya perbedaan status dari Peme
rintah Daerah Tingkat II Surabaya. Sebelum kemerdekaan Ne
gara Republik Indonesia Pemerintah Daerah Tingkat II Sura
baya berstatus sebagai badan hukum. Status badan hukum ini 
diperoleh berdasarkan pasal I Instellings Ordonnantie 
S* 1906 - Iif9 dan berdasarkan Instellings' Ordonnantie ini 
oleh Pemerintah Kindia 2elanda pada tanggal I april 1906 

" Gemeente Soerabaia " yang otonom dan dikepalai oleh seo- 
rang burgemeester ( walikota ).

berdasarkan Undang-undang no* 3 tahun I960 yaitu yang di- 
kenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria ( UUPA ) 
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Kotamadya 
Daerah Tingkat II Surabaya di bidang pertanahan karena ber
dasarkan ketentuan pasal 2 ayat if Kotamadya Daerah Jingkat 

II Surabaya diberi kuasa dalam pelaksanaan hak menguasai 
dari Negara,

3
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Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan da

ri Negara itu berkaitan dengan asas otonomi dan medebewind. 
dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah,
Asas otonomi dan medebewind ini terdapat.dalam Undang-un- 
dang no, 5 tahun 197h yang mengatur mengenai masalah pe
merintah di daerah.

Peranan ^otamadya ^aerah Tingkat II Surabaya dalam 
pengadaan hak atas tanah setelah berlakunya UUPA didasarkan 
pada hak pengelolaan yang diberikannya. Dengan hak penge
lolaan yang dimilikinya Kotamadya Daerah Tingkat II Sura
baya dapat memberikan tiga macam hak atas tanah yaitu: 
hak milik, hak guna bangunan dan halt pakai. Sesuugguhnya 

dalam hal pengadaan tanah, Kotamadya ^aerah Tingkat II Su
rabaya mengutama dua kepentingan yaitu pengadaan. tanah un- 
tuk kepentingan umum dan pengadaan tanah untuk kepentingan 
warga Surabaya. Tetapi dalam skripsi ini saya hanya menin- 
jau pengadaan untuk kebutuhan warga yang dapat berupa pe
ngadaan tanah untuk rumah kediaman, untuk pertokoan., un
tuk gudangj perusahaan, dll.

Pengadaan tanah untuk kepentingan warga Surabaya 
dalam hal ini berkaitan dengan pemberian hak atas tanab.
Hak atas tanah yang diberikan oleh Kotamadya Daerah ring- 
kat II Surabaya telah saya kemukakan di atas. Di antara.
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ngun^n sudah jarang diberikan. Jaruiignya diberikan hak mi
lik dan hak guna bangunan ini berkaitan dengan masalah pen- 
dapatan daerah karena bila hak milik itu diberikan, maka 
akan mengurangi pendapatan daerah begitu juga hak guna ba

ngunan yang jangka waktunya lama.
Mengenai pemberian hak pakai/sewa tanah Xotamadya 

Daerah Tingkat II Surabaya setelah saya lakukan wav/an cara 

dengan beberapa pegawai Dinas ianah dan wumah Kotamadya 
^aerah Tingkat II Surabaya, mereka berpendapat bahwa hak 
atas tanah yang diberikan merupakan hak sewa bukan hak 

pakai.^ Benarkah bahwa Kotamadya â̂ -rah Tinguat II Suraba
ya :nomberikan hak atas tanah yang berupa hak sewa?

Mengenai bangunan di sini adalah semua bangunan 
yang berdiri di atas tanah hak pakai/sewa Kotamadya Daerah 
1in0t:at II Surabaya dan kalau dalara SK tersebut ditentufcon 

pemakaian hak pakai/sewa itu untuk rumah kediaman, maka 
hsk pakai/sewa itu hanya boleh digunakan untuk rumah kedi- 
yraan dan tidak boleh digunakan untuk k.perluan lain, misal- 
nya: untuk dibuat pertokoan atau gudang.
l’ermasalanan yang timbul terhadap bangunan ini adalah ba- 
gaimana status bangunan tersebut setelah habisnya jangka 

waktu pemberian hak paitai/sewa, apakah setelah habisnya 
jangka waktu pemberiannya bangunan tersebut tetap menjadi 
milik dari bekas pemegnng hak pakai/sewa atau bangunai.

^Wawancara dengan Pegawai Dinas Tnah dan ^umah Kota
madya Surabaya, 16 Juli 1986*
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2. Pen.jelasan Judul
Dalam judul skripsi saya mengenai perkembangan pe

ranan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam pengadaan 
hak atas tanah untuk bangunan perlu untuk diberikan penje- 
lasan. Penjelasan di sini yang dimaksud adalah sebagai be

rikut :
I- perkembangan peranan di sini adalah peranan yang 

diberikan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Suraba

ya mulai saat berdirinya sampai sekarang dimana 
peninjauan dalam khasus ini ditekankan pada pera
nan yang diberikan dalam pengadaan hak atas tanah 

setelah adanya UUPA;
2. pengadaan hak atas tanah yang dimaksud dalam hal 

ini adalah penyediaan tanah dalam kaitannya dengan 
hak pengelolaan yang dimiliki oleh Kotamadya Dae
rah Tingkat II Surabaya;

3. hak atas tanah di sini dapat dibagi menjadi 2 bagi
an yaitu: hak atas tanah yang ada sebelum UUPA dan 
hak atas tanah yang ada setelah UUPA adalah daliam 

rangka-?hak pengelolaan;
bangunan di sini yang dimaksud adalah bangunan-ba
ngunan yang berdiri di atas hak atas tanah dan ter
hadap bangunan ini ditekankan pada bangunan yang 
berdiri di atas tanah hak pakai/sewa Kotamadya Dae
rah Tingkat II Surabaya*,
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5. Kotamadya Daerah T!ingk§t II Surabaya saya pilih 

karena orang tua dan saudara paya bekerja di sana 
(dhi, pada dinas tanah dan rumah ). yang memudahkan 
bagi saya untuk memperoleh data yang dibutuhkan*

3. Alasan Pemilihan Judul
Saya pilih judul di atas karena ingin mengetahui 

sampai seberapa jauh peranan yang diberikann-ya dalajn rang- 
ka pengadaan hak atas untuk bangunan baik itu yang terja- 
di sebelum adanya UUPA raaupun sesudahnya. Pengadaan hak 

atas tanah ini penting sekali mengingat Surabaya adalah 

kota yang mempunyai penduduk paling, padat di Indonesia 
setelah Jakarta. Dan mengingat pula kebutuhan pertanahan 
yang kian hari terasa kian mendesak, rial ini dapat kita 
lihat dengan bertambahnya luas wilayah hak pengelolaan 

yang dimilitci oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Sura&aya. 
Akibat pertambahan. penduduk baik itu terjadi karena kela- 
hiran maupun karena adanya urbanisasi orang-orang desa 
ke kota atau dari kota ke kota yang tidak diimbangi dengan 
jumlah tanah yang memadai mengakibatkan untuk memperoleh 
hak a.tas tanah-di Surabaya sanga 11 suli t* Suiitnya untuk 
memperoleh hak atas tanah di Surabaya dapat.kita lihat 
dari macam-raacara hak atas tanah yang disebutkan dalam 
pasal 16 ayat 1 UUPA tidak serauanya dapat.diperoleh di 
Jurabaya dan apabila ada tanah yang kosong dalam penger

tian tanah tersebut menjadi tanah negara, maka Kotamadya
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Daerah Tingkat II Surabaya akan memintanya untuk dijadikan 

sebagai hak pengelolaannya,
if. Tu.iuan Penulisan Skripsi _

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk sedikit 
memberikan sumbangan pikiran mengenai cara pemecahan per- 

maealahan pertanahan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat 
II Surabaya khususnya mengenai pengadaan hak atas tanah 

untuk bangunan.
Di samping itu, penulisan ini dimaksudkan untuk 

memberikan sedikit informasi terhadap warga Kotamadya 
Daerah Tingkat II Surabaya yang ingin memperoleh hak pakai/ 
sewa tanah tersebut yaftg dikelola oleh Kotamadya Daerah 

Tingkat II Surabaya dan juga mengenai prosedur yang harus 
dipenuhi untuk dapat mendirikan bangunan yang berdiri 

di atas tanah hak pakai/sewg. tersebut,
Penulisan ini ditujukan pula bagi para pemegang 

hak pakai/sewa tanah Kotamadya Daerah Timgkat II Surabaya 
yang berwarna hijau yang bangunannya dapat diajukan izin 
bangunan. Dan sebagai tujuan terakhir penulisan skripsi 
ini adalah untuk memenuhi jumlah kredit yang harus saya. 
selesaikan,

5- Metodolo^i
a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini melalui 

pendekatan analitis komparatif yaitu suatu pendekatan de-

9
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ngan cara membandingkan fakta, kenyataan-kenyataan yang 
ada dalam pengadaan hak atas tanah yang dilakukan oleh 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan peraturan- 
peraturan yang berkaitan dengan perraasalahan pengadaan 
hak atas tanah, kemudian dari perb^ndingan ini dilakukan 
suatu analisis terhadap pelaksanaan pengadaan hak. atas 
tanah mengenai sampai seberapa jauh pelaksanaan tersebut. 
dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada.

b. Sumber Data
Dalam penulisan skripsi ini data diperoleh dengan 

jalan studi kepustakaan yang terdiri dari literatur-liter- 
atur yang berkaitan dengan permasalahan di atas dan studi 
lapangan yang berupa keterangan-keterangan, serta peratur
an yang saya peroleh dari Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya 
Daerah Tingkat il Surabaya.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
Berdasarkan data yang diperoleh kemudian dilakukan 

pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan 

cara menyeleksi dan mengelompokkan data tereehut apakah 
data itu berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau 
tidak dan dari penyeleksian dan pengelorapokan ini data 
kemudian diolah.
d. Analisa Data

Dari data yang telah diseleksi dan dikelompokkan 
ini sebagai langkah lebih lanjut dilakukan analisa data.

10
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Penganalisaan ini merupakan proses penguraian permasalahan 
dan dari penguraian permasalahan ini kemudian diusahakan 
mencari jalan keluar petmasalahan baik itu berdasarkan 

peraturan yang berlaku maupun dari kenyataan yang ada.

6, Pertanggung.iawaban Sistematika

Pendahuluan saya letakkan dalam Bab I, karena 
berisi tentang pokok-pokok permasalahan. yang akan dibahas 
untuk meraudahkan bagi pembaca mengetahui permasalahannya.

Peranan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam 
pengadaan hali atas tanah untuk bangunan saya letakkan da
lam BAB II, karena merupakan langkah awal dalam pembahasan 
permasalahan yang berisi mengenai macam-macom hak yang ada 
sebelum UUPA dan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan 

oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya bes«rta badan- 
badan pelaksana yang membantu terlaksananya pengadaan hak 
atas tanah. Di dalam BABII ini dibicarakan juga mengenai 
perkembangan lebih lanjut dalam bidang pengadaan hak atas 
tanah yang dilakukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya beserta pula dengan badan-badan pelaksana yang 
membantu terlaksananya pengadaan hale atas tanah setelah 

adanya UUPA dan macam-macam halt atas tanah yang ada.

Hak pengelolaan tanah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya saya letakkan dalam BAB III, karena berisi ten
tang dasar kewenangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

II
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dalam peranannya memberikan hak atas tanah juga berisi 
tentang macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan 
setelah adanya UUPA berdasarkan hak pengelolaan. Dan di 
dalam BAB ini pula dibahas mengenai terjadinya, jangka 
waktu dan berakhirnya hak pengelolaan.

Hak pakai/sewa tanah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya saya letekkan dalam bAB IV, karena-berisi menge

nai pembahasan tentang alasan mon^apa dari tiga macam hak 
atas tanah yang dapat diberikan berdasaxkan hak pengelola

an hanya hak pakai/sewa yang sering diberikan untuk waktu 
sekarang dan mengenai kemungkinan untuk diberikan macam 
hak atas tanah selain ke tiga macam hak atas tanah yang 
seharusnya diberikan, Di samping itu, dikemukakan mengenai 
macam-macam bentuk Surat Keputusan Y/alikotamadya Kepala 
Daerah Tingkat II Surabaya dan juga mengenai syarat-syarat 
yang diperlukan untuk memperoleh hak pakai/sewa tanah Kota
madya Daerah Tingkat II Surabaya.

Bangunan yang berdiri di atas tanah hak pakai/sev/a 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya saya letakkan dalam 
BAB V, karena merupakan pembahasan terakhir terhadap pera
nan yang diberikan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 
dalam pengadaan hak atas tanah untuk keperluan bangunan. 
Dalam BAB ini dibahas permasalahan mengenai bangunan-ba

ngunan apa saja yang dapat didirikan di atas tanah hak 
pakai/sewa dan mengenai peralihan beserta akibat-akibatnya
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terhadap hak pakai/sewa itu sendiri*
Fenutup saya letakkan dalam BAB VI, karena berisi 

kesimpulan dan saran-saran yang saya berikan terhadap 
keseluruhan permasalahan yang telah saya uraikan dalam 

bab-bab di atas dengan maksud dapat membantu memecahkan 
permasalahan bidang pertanahan yang ada di Kotamadya Dae
rah Tingkat II Surabaya.
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PERANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT"IT 
SURABAYA DAIAM PENGADAAN HAK ATAS TANAH 

UNTUK BANGUNAN

I. Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk -^angunan Sebe

lum UUPA

Sebelum kita membahas macam-macam hak atas tanah 
apakah yang dapat diberikan oleh Kotamadya Daerah Ting

kat II Surabaya sebelum adanya UUPA sebaiknya^kita menge- 

tahui lebih dahulu macam hak atas tanah yang ada sebelum 

b- r'*. '’K'nyr* UUPA.
Hak atas tanah sebelum adanya UUPA dibagi menjadi 

dua bagian yaitu hak atas yang terjadi berdasarkan hukum 
bprat dan hak atas tanah yang berasal dari hukum adat.
Hak atas yang terpenting dalam hukum barat adalah hak 

eigendom, hak opstal, hak erfpacht, hak pakai.

Ke empat hak atas.tanah inilah yang perlu dijelaskan 

sebagai perbandingan hak ata s tanah yang berasal dari 
hukum adat.

Hak Eigendom

Tanah yang berstatus hak eigendom ini berpangkal 

pada pasal 570 BW. Hak eigendom ini merupakan hak-atas 

tanah yang paling sempuma yang dikenal dalam BW arti- -

Ik

BAB II
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nya hak ini lebih sempurna dari hak-hak atas tanah lain- 
nya. Bagi pemegang hak ini dapat memiliki dua macam keku
asaan, yaitu:

1. genot, adalah kekuasaan untuk menikmati, misalnya 

kekuasaan untuk memungut hasil, memakai, memmeli- 
hara, dll;

2, beschikking, adalah kekuasaan untuk menggunakan, 
yakni meliputi segala kekuasaan uiatuk menjual, mem
berikan, atau membebani hak itu dengan hipotik, 
atau membatasi hak itu dengan hak opstal, sewa dan 
sebagainya,*^

V/alaupun pada asasnya hak eigendom ini memberikan suatu 
kewenangan yang besar kepada pemegangnya, tetapi dalam 
penggunaannya masih tetap dilakukan pembatasan-pembatasan. 
Pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan halt eigendom ini 
terdapat dalam pasal 570 BW. Dalam pasal itu disebutkan 
bahwa penggunaan hak eigendom tidak boleh bertentangan 
dengan undang-undang atau peraturan umum, tidak mengganggu 
hak-hak orang lain.
Yang dimaksud dengan mengganggu hak-hak orang lain mi
salnya:

!♦ menanami pekarangannya dengan pohon-pohon yang
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&
2. mengalirkan air hujan atau air kotor kepekarangan 

tetangganya, dll..

Hak Opstal
Berdasarkan pasal 711 BW dijelaskan "bahwa hak ‘ 

opstal adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai rumah- 
rumah, fcangunan-bangunan dan tanaman di atas tanah milik 

orang lain. Hak opstal ini biasanya berlaku + 30 tahun dan 

apabila jangka waktu 30 tahun ini berakhi hak opstal ini 

dapat diperpanjang bila ada kesepakatan di antara mereka^ 

Apabila setelah berakhimya hak opstal ini tidak dilaku

kan perpanjangan, maka bangunan beserta tanamannya yang 

berada di atasnya menjadi milik dari pemilik tanah dan 

pepilik tanah ini diwajibkan memberi ganti rugi kepada 

pemegang hak opstal. Dan apabila ganti rugi masih belum 

diberikan, maka si bekas pemegang hak opstal masih diper- 
kenankan untuk menempatinya.

Hak Erfpacht
Hak erfpacht seperti halnya dengan hak eigendom dan 

hak opstal merupakan hak kebendaan. Bagi pemegang hak 

erfpacht dapat menikmati sepenuhnya kegunaan sebidang 

tanah milik orang lain dengan kewajiban untuk membayar -. 

setiap tahun sejiumlah uang atau hasil bumi kepada pemilik

tinggi sampai mengganggu tetangganya;
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tanah sebagai pengakuan atas hak eigendom dari pemiliknya. 

Hak erfpacht ini hampir tidak berbeda dengan hak eigendom 

kecuali mengenai jangka waktu hak erfpacht yang ada ba- 

tasnya dan kewajiban bagi pemegangnya untuk tidak berbuat 

sesuatu terhadap tanah yang menjadi kekuasaannya yang me- 

ngakibatkan tanah itu menjadi berkurang nilainya. Sedang- 

kan terhadap rumah, bangunan-bangunan, tanaman-tanaman 
yang berdiri di atasnya bila hak erfpacht berakhir, maka 
si pemilik tanah dapat memiliki rumah, bangunan-bangunan, 

atau tanaman yang berdiri di atasnya t&npa adanya kewa

jiban untuk memberikan ganti rugi terhadap bekas peme

gang hak erfpacht.

Hak Pakai

Hak pakai menurut pasal 818 BVV merupakan hak keben- 

daan atas suatu benda termasuk tanah kepunyaan orang lain 

yang diperoleh seseorang tertentu untuk memakainya dan 
untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan 
keluarganya. Hak pakai ini tidak dapat diserahkan atau di- 
sewakan kepada-orang lain dan tidak dapat dibebani dengan 
hipotik.
Hak pakai ini dapat dipunyai:

1. dalam waktu yang terbatas, misalnya untuk yayasan 
gereja atau badan-badan amal guna menghindari pe- 

ngeluaran yang banyak kepada yang berkepentingan 

berhubung dengan pemberian hak eigemdom;
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id

2. dalam waktu yang tidak terbatas, misalnya bila 

tanah itu digunakan untuk kepentingan umum.
Hak- hak atas tanah Indonesia pada -umumnya dimiliki 

oleh Eangsa Indonesia dan terhadap hak yang demikian ini 
berlaku hukum adat, tetapi tidak menutup keraungkiuan untuk 
diberlakukannya peraturan yang tertulis.
Mengenai hak atas tanah. yang berasal dari hukum adat yang 
terpen ting sebagai perbandingan dengan hak atas tanah yang 
berasal dari hukum barat adalah:

1, hak milik ( bezitsrecht ) ;
2, agrarische eigendom.

1. ilak ;;ilik ( bezitsrecht )
Hak milik Ini adalah suatu hak atas tanah yang ter- 

penting don terkenal dalam masyarakat Indonesia. Hak milik 
ini adalah suatu hak untuk menggarap dan memperlakukan ta
nah- tanah sebagai miliknya sendiri. Kepada pemegang hak mi
lik ini diberikan ‘wewenang untuk:

1. menjual kepnda orang selain Bangsa Indonesia;

menggadaikan;
menyewakan, mewariskan, dll#
Dalam jaman penjajahan hak milik ini dianggap sah 

oleh hukum tanah. Belanda dan dapat dipersamakan dengao hak 
eigendom, tetapi antara keduanya terdapat perbedean yaitu;

1. hak milik masih terikat oleh hukum adat;
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2. tidak boleh dijual kepada bangsa asing;
3« tidak dapat dijadikan tanggungan berupa hipotik, 

tetapi dapat dengan credietverband; 
hak milik dapat dibagi menjadi hak milik yasan dan 

hak milik komunal.
2. Agrarische Eigendom

Dengan berdasarkan pasal 62 W.R. ( Hegering rfegle- 

ment ) ayat 7 pemerintah ( dhi. Pemerintah jiindia Belan- 
da ) diberi kewenangan untuk mengubah hak atas tanah dalam 

hal ini hak milik menjadi hak agraris eigendom. Pasal 62 
^.K. tersebut dalam tahun 192> diuban menjadi pasal i?l I. 
S. dengan tetap berisi 8 ayat, Perubahan dari hak milik 
menjadi hak agraris eigendom hanya dilakukan terhadap ta

nah- tanah yang dimiliki oleh penduduk asli. Keuntungan-ke- 
untungan hak agraris eigendom dari hak milik adalah:

1. tanah dengan hak agraris eigendom tidak lagi men
jadi tanah milik negara seperti yang dinyatakan

dalasi pasal 1 Agrarische 3esluit;
2* tanah hak agraris eigendom dapat didaftarkan seper

ti halnya hak atas tanah barat;
3. tanah hak agraris eigendom dapat dibebani dengan 

hak hipotik.
Dari hak-hak atas tanah yang telah saya uraikan di 

atas baik yang berasal dari hak barat maupun yang berasal 
dari hak adat di antara ke dua macam hak tersebut hak ma-

nakah yang dapat diberikan oleh Kotamadya Daerah fin^kat
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II Surabaya pada waktu ituv
Untuk menjawab hal ini raarilah klta mengetahui lebih da- 
hulu siapa. Kotamadya Surabaya itu sebenarnya dan pergnan 
apa yang telah diberikan dalam bidang pengadaan hak atas 

tanah*
Kotamadya Surabaya yang ditetapkan sebagai Gemeente 

Soerabaia berdasarkan pasal 1 Instellings Ordonnantie 

( Staatsblad 1906-149 ) pada tanggal 1 April 1906 merupa
kan daerah otonom yang dikepalai oleh seorang burgemeester 

p( walikota ).
Status Gemeente ^oerabaia pada waktu itu adalah sebuah ba
dan hukum publik. la berhak untuk mompunyai kekayaan sen

diri serta mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
Untuk dapat melaksanakannya, maka dibentuklah bagian-bagi- 
an dinas-dinas daerah dan perusahaan daerah otohom sebagai 
unit lembaga yang tugasnya melaksanakan kebijaksanaan 
burgemeester yang bersifat operntif. Sebagai realisasi da
ri pelaksanaan ini adalah dibentuknya Grond en Woning 
Bedrijtfs ( perusahaan tanah dan rumah ) tahun 1910.
Fungsi dari perusahaan ini adalah untuk menyediakan tanah- 
tanah untuk keperluan proyek dan fasilitas pemerintah da
erah dengan cara membeli taiiah-tanah dari tanah tuan pa- 
tikelir. Tanah-tanah yang dibeli oleh perusahaan ini digu- 

pPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 
Penataran Masalah. Pertanahan, sub Bagian Pendidikan- Lati- 
han Pemeritah Daerah Da^i II Surabaya, tahun 1978, h, i+k
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nakan untuk pembangunan kantor-kantor pemerintah, pasar 

dan perusahaan rakyat atau warga kota.
Di dalam pelgksanaannya perusahaan tanah dan rumah. ini mera- 

bawahi tiga unit perusahaan yaitu:
1. perusahaan tanah;
2. periisahaan rumah;
3. perusahaan pasar.

1. Perusahaan Tanah
Perusahaan tanah bertu0as untuk membeli tanah-tanah 

tuan tanah patikelir yang keuudian dijual atau dibagikan 
kepada warga kota dengan harga yang murah atau membagikan^ 
nya kepada rakyat sebagai tanah garapan dengan sewa yang 
murah disamping penyediaan tanah untuk keperluan proyek 

dan prasarana pemerintah.
2. Perusahaan Rumah

perusahaan rumah bertugas untuk menjual atau menye- 
wakan kepada warga kota secara sewa beli dengan harga yang 
murah.
3. Perusahaan Pasar

Perusahaan pasar bertugas untuk membsuagun pasar pe- 
morintah, mengexploitasi dan mengurusnya kemudian mengem- 
bsngkan dengan jalan menambah pasar-pasar baru.

Pada tanggal 25 November 1931 dengan lembaran Pro- 
pinsi Jawa Timur tanggal 31 Desember 1931 Gemeenteraad 
( DPRD Kotapraja Surabaya ) menetapkan peraturan daerah ba
ru untuk mengatur pengelolaan dan adminictrasi perusahaan
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tanah dan rumah Kotapraja Surabaya. Dalam peraturan itu 
perusahaan tanah dan rumah diberikan wewenang yang lebih 
luas yaitu dengan persetujuan Gemeenteraad dapat memberikan 
hak. erfpacht kepada badan-badan hukum tertentu dengan jang- 

ka waktu 10 sampai 75 tahun.
Pada tahun 1950 dengan berdasar pasal 1 Undang-undang no.
16 tahun 1950 kota Surabaya ditetapkan sebagai kota Besar 
yang wilayahnya meliputi wilayah " Staats Gemeente Suraba
ya " dahulu.Undang-undang ini pula yang raencabut ordonnan- 

tie pembentukan kota surabaya S. 1928 no. 50*+.
Pada tahun 1957 nama kota besar Surabaya &Lubak dengan Ko- 

praja Surabaya dengan berdasar Undang-undang no. 1 tahun 
1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.

Dari yang telan saya uraikan di atas ternyata da
lam masalah pengadaan tii bidang pertanahan turatama dalam 
pengadaan hak atas tanah masih belum jelas, hak apakah 
yang dapat diberikan oleh KPtamadya Daerah Tingkat II SU- 
rabaya.

2. Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Bangunan Setelah UUPA
Setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria ya

itu Undang-undang no. 5 tahun i960 yang berlaku sejak tang
gal 2k September I960, maka segala macam hak atas tanah 
baik yang berasal dari hukum adat maupun y^ng berasal dari 
hak barat dikonversi menufcut macam-macam hak atas tanah 
yang ada dalam UUPA. Y^nG dimaksud dengan dikonversi di sini
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adalah perubahan status hukum hak atas tanah yang lama ke 
status hukum hak atas tanah yang baru,
Sedang mengenai macam hak atas tanah yang ada dalam UUPA 
terdapat dalam pasal 16 ayat 1 yaitu: hak milik, hak guna 
usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membu- 
ka tanah., dan hak-hak lain yang akan ditetapkan dengan 
undang-undang dan hak-hak yang bersifat sementara seperti 
yang terdapat dalam pasal 53 UUPA. Di samping itu, masih 
ada satu hak atas tanah yang mana tidak terdapatdalam pa- 
sal-pasal UUPA, tetapi terdapat dalam penjelasan umum bu- 
tir ke II nomer 2 yaitu yang dinamakan'hak pengelolaan.

Di antara hak-hak atas tanah yang telah saya uraikan 
di atas tidak semuanya dapat diberikan oleh Kotamadya Dae
rah Tingkat II Surabaya. Hal ini berkaitan dengan hak pe
ngelolaan yang diberikan. Berdasarkan hak pengelolaan yang, 
diberikan agar hak menguasai dari Negara dapat dikuasakan, 
maka Kotamadya Daerah Tingkat II ^urabaya diberi kewenangan 
untuk memberikan tiga macam hak atas tanah yaitu: hak milik, 
hak guna bangunan, dan hak pakai.

°ebagai pelaksana dalam pengadaan hak-'atas tanah 
yang dilakukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,
maka ditunjuklah Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya Surabaya. 
Dinas Tanah dan Rumah ini merupakan perubalian dari peru
sahaan tanah dan rumah seperti yang telah saya kemukakan 
di atas dan perubahan ini dilakukan dengan Surat Keputusan 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya no. 467/
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K tanggal 5 April 1972*
Sedang mengenai tugaa dan fungsi dinas tanah dan rumah 
adalah sebagai berikut:
Tugas-tugas pokok:

1. mengusahakan dan menyediakan tanah untuk kebutuhan 
pemerintah daerah dan warga kota;

2, mengusahakan dan menyelesaikan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan penguasaan atas tanah yang dikelo- 
la oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya, usa- 
ha-usaha pengadaan, penguasaan/pembelian, penjualan/ 
pelepasan, penerima/ penyerahan, penukaran, penye- 
lesaian sertifikat hak pengelolaan atas tanah dan 

hak-hak yang melekat di atasnya, serta memungut 
restribusi/sewa tahunan tanah-tanah yang disewakan;

3* mamelihara dan mengawasi tanah-tanah dalam hak pe- 
nguasaan/pengelolaan pemerintah daerah baik untuk 
daerah sendiri maupun yang diserahkan penggunaannya 
kepada seseorang atau suatu badan; 
mengusahakan pembangunan perumahan baru bagi warga 
kota Surabaya/penduduk pada umumnya, baik yang di- 
biayai oleh pemerintah daerah maupun sumber lain 
yang sah serta mengurus pengelolaan rumah milik 
pemerintan daerah;

5* melaksanakan keputusan pembebasan atas tanah-tanah 

yang diperlukan oleh pemerintah daerah*
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Fungsi-fungsi utama

*'ungsi ini diberikan dalam kaitannya dengan pelak- 
sanaan tugas-tugas pokok, sedang fungsi-fungsi yang dimak
sud adalah:

1* bekerja sama dengan dinas tata kota daerah, raengadakan 
pengukuran dan inventarisasi tanah-tanah yang telah 
dan akan dimiliki oleh pemerintah daerah;

2, raelakukan usaha-usaha pematangan tanah dan penga
wasan atas tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah;

3. penyelesaian urusan penguasaan, pematangan, pembe- 

lian/penjualan, penukaran suatu hak di atas hak 
pengelolaan, menarik uang restribusi/sewa tahunan 
atas tanah-tanah pemerintah daerah terhadap pihak- 
pihak yang bersangkutan;

k* mengusahakan pembangunan perumahan bagi penduduk 

Surabaya serta pelaksanaan pembangunannya sesuid de
ngan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku;

5. melancarkan dan membantu usaha-usaha swasta yang ber- 
gerak dibxdang perumahan dengan raempertemukan. ke- 
pentingan pemerintah daerah dengan kepentingan pihak 

swata;
6* melayani dan menyelesaikan sengketa-sengketa yang 

timbul mengenai masalah pengelolaan tanah dan rumah 
bersama instansi yang berkepentingan;
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7. meinoantu/ melancarkan tugay panitia negara untuk. 
pumbebasan/pembelian tanah dalam wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Surabaya dalam hal inenaksir, mem- 
beli dan menyeledaikan surat-surat yang diperlukan 

untuk jualbeli/ganti rugi.
Dari uraian mengenai tugas dan fungsi Dinas Tanah 

dan Kumah Kotamadya Daerah xingkat II Surabaya dapat kita 
simpulkan bahwa selain hak atas tanah yang dapat diberikan 
oleh Kotaraauya Daerah Tin0kat XI Surabaya berdasa kan per
aturan perundang-undangan yaitu: halt milik, hak guna bangu
nan, dan hak pa^ai juga: memberikan; hak sews*

Hak sewa yan0 diberikan ini kemungninan hak sewa untuk ba
ngunan atau hak sewa atas bangunan. Mengenai permasslahan 

ini akan saya bahan tersehdiri dalam bab mengenai hak pakai/ 
sewa tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
Di samping itu, dapat kita lihat juga bahwa peranan Kotama
dya ^aerah iingkat II Surabaya dalam hal pengadaan hak atas 
tanah secudah bcrlakunyg UUPA jauh lebih besar dari pada 
pengadaan hak atas tanah sebelutn U’JPA.
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BAB III

HAK PENGELOLAAN TANAH KOTAMADYA DAERAH 

TINGKAT II SURABAYA

1. Dasar Hukum Pemberian Hak Pengelolaan,
Di dalam pasal-pasal yang ada irnda UUPA tidak ter

dapat satu pasal pun yang mengatur masalah hak pengelo

laan. Perkataan hak pengelolaan ini ada yaitu dalam pen- 

jelasan umum UUPA angka ke II sub 2, namun perkataan da

lam penjelasan umum tersebut bukanlah ha& pengelolaan 

melainkan " pengelolaan Istilah hak pengelolaan baru 
muncul dalam Peraturan Mentri Agraria no. 9 tahun 1965 

yang berisi tentamg 11 Pelaksanaan konversi hak penguasaan 
atas tanah negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijak- 

sanaan selanjutnya."

Berdasartein PMA no. 9 tahun 1965 tersebut hak pe

ngelolaan dapat diberikan kepadn departemen-dep&rtemen, 
direktorat-direktorat dan daerah-daerah swatantra. Dae- 
rah-daerah swatantra telah dihapuskan dengan Undang-undang 
no, 18 tahun 1965 dan diganti dengan daerah tingkat I, 

daerah tingkat II. Sedang Undang-undang no. 18 tahun 1965 

dicabut oleh Undang-undang no. 6 tahun 1969 dan pengguna- 

an daerah timgkat I, daerah tingkat II tetap digunakan 
oleh pengganti Undang-undang no. 18 tahun 1965 yaitu Un

dang-undang no. 5 tahun 1974. Terhadap daerah-daerah ini
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oleh PMA no* 9 tahun 1965 diberikan dua macam hak atas 
tanah yaitu hak pakai dan hak pengelolaan* Hak pakai di- 
rikan kepada daerah-daerah tersebut bila hak penguasaan 
atas tanah negara yang diberikan kepada daerah-daerah ter- 

but hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instan- 
si itu sendiri, misalnya: pendirian gedung-gedung pemerin
tah, rumah-rumah dinas, prasarana jalan, petamanan-peta- 

manan, dan lain-lain.
Hak pengelolaan diberikan bilamana hak penguasaan atas ta
nah negara yang diberikannya tidak hanya digunakan untuk 
keperluan instansi itu sendiri, tetapi juga untuk dibe
rikan kapada pihak ke tiga.

Di samping dua ketentuan yang menjadi dasar hak 
peneglolaan di atas, masih ada ketentuan-ketentuan lain 

yang menjadi dasar dalam pemberian halt pengelolaan yaitu: 

PP no* 1 tahun 1977 mengenai tata cara pemberiaannya, PMA 
no. 1 tahun 1966 yang mengatur masalah kewajiban untuk 
raendaftarkannya, dan yang menyangkut masalah pejabat yan^ 
berhak memberikannya diatur dalam PMDN no. 6 tahun 1972-.

2. Ter.ladinva Hak Pengelolaan 
Hak pengelolaan adalah suatu hak:

1. untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah 

yang bersangkutan;
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2, mengunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksa- 

naan usaha;
3. menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada 

pihak ke tiga menurut persyaratan yang ditentukan 
oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang melipu- 
ti segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu 
dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian 
hak atas -tsrnah kepada pihak ke tiga yang bersangku- 
tan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang, 

sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hak pengelolaan ini dapat terjadi dengan dua cara yaitu:

1. konversi dari hak yang lama;
2. penetapan pemerintah.

1, Konversi dari Hak yang Lama
Hak pengelolan yang terjadi dengan adanya keten-. 

tuan konversi didasarkan pada PMA no. 9 tahun 1965* ber
dasarkan ketentuan tersebut apabila hak penguasaan atas 
tanah negara yang dimaksud oleh PP no. 8 tahun 1953 se- 
lain digunakan untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga 
untuk diberikan kepada pihak ke tiga, maka hak penguasaan 
atas tanah tersebut akan dikonversi menjadi hak pengelola
an.

Hak penguasaan yang dilakukan oleh Kotamadya Dae
rah 'Pingkat II Surabaya atas tanah negara didasarkan kepa-.
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da pasal XI PP no. 8 tahun 1953- Berdasarkan pasal ter

sebut tanah yang diperoleh melalui pembelian tanah atas 
tanah-tanah tuan patikelir maupun yang diperoleh melalui 
cara pembebasan tanah, maka sejak saat pembelian'maupun 
pembebasan tanah tersebut menjadi t a n a h  negara dan untuk 

selanjutnya penguasaannya diserahkan kepada Kotamadya Dae

rah Tingkat II Surabaya. Dj_ samping penguasaan atas tanah 

hegara yang didasarkan pada pasal 11 PP no. 8 tahun 1953* 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memperoleh hak pe

nguasaan atas tanah. negara berdasarkan pasal 12 PP no. 8 
tahun 1953 yang berbunyi sebagai berikut;

Kepada-daerah ewatantra dapat diberikan penguasaan 
atas tabah negara, dengan tujuan untufe kemudian 
diberikan kepada pihak lain dengan sesuatau hak . 
menurut ketentuan-ketentuan Menteri Dalam Negeri.

Penjel&sSn mengenai pasal tersebut adalah bahwa ketentuan

ini bermaksud untuk berusaha memperbaiki perumahan rakyat.
Dalam zaman sebelum perang dunia II beberapa Stadsgemeenten
menyelenggarakan " perusahaan tanah " yang bermaksud se-
lain menambah pemasukan keuangan daerah , juga mengusaha^

ka n perbaikan perumahan penduduk.. Daerah-daerah tersebut 

diberi tanah oleh Pemerintah Pueat dengan harga rendah un-

30

^Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah, da n 
Direktorat Je ndral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.- 
Departemen Dalam Negeri, Himpunan Peraturan yang Berhubu- 
ngan dengan Pengelolaan TanahTemerintahPaeraQakarta .
lgH’n  —
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tuk kemudian dijual atau disewakan kepada penduduk dengan 

perjanjian, bahwa di atas tanah itu akan didirikan rumah, 

sesuai dengan rencana pembangunan kota yang bersangkutan. 
Atau daerah Swatantra itu- sendiri yang membuat perumahan- 
nya untuk selanjutnya dijual atau disewakin. Usaha sebagai 

tersebut di atas itu, yang padaumumnya kini belum dise^ 
lenggarakan lagi, perlu dilanjutkan. Untuk it\* sudah se- 
layaknyalah, bahwa Kementrian Dalam Negeri sebagai instan- 

si atasan dari daerah-daerah Swatantra, diserahi pirapinan- 

nya.
Dari penjelasan pasal di atas ternyata ditekankan 

pada permasalahan pembangunan perumahan dan tidak mene- 

kankan pada pengadaan hak atas tanah. Perm? salahan pem

bangunan perumahan yang dilakukan oleh Kotamadya Sura
baya sejak jaman Hindia Belanda sampai sekarang ini me
rupakan kebijaksanaan yang berkelanjutan untu mempriori- 
taskan pengadaan tanah guna lokasi pembangunan peruma- 

hR n rakyat. Hal ini terbukti dengan pembangunan peruma- 
han .yang dilakukaa ©leto. Kotamadya Surabaya dalam bentuk 
Perumnas misalnya: di tfenanggal untuk perumahan flat ( ru

mah susun ) dan yang bukan rumah susun di Balongsari Tan^ 

des. Pengadaan tanah ini berupa pelimpahan dari Pemerin

tah Pusat maupun atas inisiatif sendiri berupa pembelian 

tanah dari keuangan daerah. Pada masa kini dan yang akan 

datang jelas nampak adanya pertambahan ponduduk Kotamadya
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Surabaya yang pesat sekali ( k% setahun yang akumulatif )  ̂
Pertambahan penduduk ini adalah akibat derasnya arus ur- 
banisasi dan tingginya angka kelahiran. Alasan inilah yang 
raendorong Pemerintah Daerah Tingkaj, II Surabaya untuk me- 
lanjutkan kebijaksanaan pembelian ( pengadaan ) tanah gu
na memenuhi kebutuhan warga kotanya yang di samping untuk 
keperluan perumahan juga untuk berbagai keperluan proyek- 
proyek pemerintah daerah lainnya.

Berdasarkan hak pengelolaan gang terjadi karena 
ketentuan konversi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 
dapat memberikan suatu hak atas tanah kepada puhak ke tiga 
berupa hak pakai, Pemebrian hak pakai yang dilakukan oleh 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepad pihak ke tiga 
terbatas pada:

1. tanah yang diberikan dengan hak pakai maximum se- 
luas 1000

2* hanya warganegara Indonesia dan badan-badan hukum
yang dibentuk menurut hukum Indonesia dan berkeduduk-. 
an di Indonesia;

3. pemeberian hak yang pertama kali saja dengan keten- „ 
tuan bahwa perubahan, perpanjangan dan penggantian 
hak tersebuttadi akan dilakukan oLeh instansi

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabya, 
Penataran Masalah Pertanahan, Sub Bagian Pendidikan-Latihan 
Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya, 1978, h. k9>
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agraria yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi 
penghasilan yang diterima eebelumnya oleh pemegang 
hak;

k* Jangka waktu pemberian hak pakai yang diberikan ada
lah 6 tahun.

Kewenangan untuk memberikan hak pakai kepada pihak ke tiga 
ini berdasarkan PP no. 1 tahun 1977 audah tidak diperboleh- 
kan lagi karena yang boleh memberikan hak atas tanah yang 
berasal dari hak pengelolaan kepada pihak ke tiga harus 
dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang, sesuai de
ngan peraturan perundangan yang berlaku, Ketentuan seraacam 

ini diatur dalam PMDN no. 6 tahun 197'-»
Berdasarkan PP ini pula terjadi penambahan kewenangan da
lam memberikan halt atas tanah yaitu selain hak^afcai yang 

telah ditegaskan dalam PMA ho. 9 tahun 1965 juga dapat 
memberikan hak milik dan hale guna banghnan.,

2. Penetapan Pemerintah
Hak pengelolaan yang terjadi kerena penetapan per 

merintah tanahnya berasal‘dari.'.tanah negara;. Hak pengelo
laan ini tidak mungkin berasal dari halt milik karena tanah 
yang dibutuhkan untuk hak pengelolaan sangat luas, jangka 
waktu hak pengelolaan tidak terbatas, dan apabila. hak pe

ngelolaan itu menyangkut tanah pertanian, maka akan ter 
kena ketentuan pasal 10 UUPA yaitu tanah tersebut harus 
dikerjakan sendiri.
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5k

Untuk dapat memperoleh hak uengelolaan atas tanah negara 
harus memenuhi prosedur yang terdapat dalam PMDN no; 5' 

tahun 1973 • •-
Mengenai asal mula hak pengelolaan yang terjadi ka

rena penetapan pemerintah, tanahnya dapat berasal dari 
tanah negara yang pada mulanya memang tidak pernah dibeba- 
ni oleh suatu macam hak atas tanah apapun $an dapat pula 
berasal dari tanah negara yang mulanya berasal dari suatu 

macam hal; atas tanah. Halt pengelolaan yang terjadi dari 
tanah negara yang mulanya berasal dari suatu macam hak 
atas tanah yang terjadi karena adanya pembebasan hak atas 
tanah yang dimohonkan oleh pemohon hak pengelolaan maupun 
dengan adanya pencabutan hak atas tanah. Setelah dilakukan 
pembebasan atau pencabutan dengan sendirinya tanah terse
but menjadi tanah negara dan untuk selanjutnya diberikan 

kepada pemohon dengan suatu hak yang baru yaitu hak penge
lolaan,

Kewajiban untuk mendaftarkan hak pengelolaan bag!
pemegang hak pengelolaan diatur dalam PMA no. 1 tahun 1966.

Di dalam pasal 1 PMA no. 1 tahun 1966 dinyatakan. adanya
keharusan untuk mendaftarkan hak pengelolaan yaitu:

Selain halt milik, hak guna usaha dan halt. guna‘ bangunan 
maka harus pula didaftarkan menurut ketentuan-ketcn- 
tuan Peraturan Pemerintah n«t. iO tahun 196l(L.N. 1961 
"0. 28), ialah:
a, Semua hak pakai, temasuk yang diperoleh departe- 

men, direktorat-direktorat dan daerah-daerah swa-* 
tantra sebagai dimaksud dalam Peraturan Men 
Agraria no. 9 tahun 1965#
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b, Semua hak peagololaan sebagai dimaksud dalam Perr’ 
aturan Mentetfi Agraria no. 9 .tahun.. 190* ...
Hak pengelolaan yang diberikan kepada Kotamadya 

Daerah Tingkat II Surabaya tidak terkecualikan. dari keten
tuan di atas, Jadi, hak pengelolaan yang dimiliki oleh 
Kotamadya Surabaya harus didaftarkan pula. Tetapi dalam 
kenyataannya menurut pengamatan penulis masih banyak hak 
pengelolaan yang tidak didaftarkan, Kenyataan ini dapat 

kita lihat pada pemberian hak atas tanah yaitu berupa hak 
pakai/sewa dari tanah halt pengelolaan Kotamadya Surabaya. 
Di dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala.Daerah Ting
kat II Surabaya tentang pemberian hak pakai/sewa,* penulis 
telah mengambil beberapa sampel bahwa untftk 'daersih Asem 
Rowo", Gembong Tebasan, V/onorejo, Gubeng Kertajaya dan 

Sidorame Baru ternyata samp&i tahun 1985 masih belum 
dilakukan pendaftaran, Di samping itu, penulis temui juga 
dalam SK tersebut hale pengelolaan yang sudah didaftarkan 
aisa4.nya pa‘da pemberian hak pakai/sewa pada daerah Wonoku- 
sumo Tengah dengan sertifikat tanggal 18 JUli 1973 n©. 

01048/A/KD/VI/DTR/73*
Denman tidak dilaku^annya pendaftaran hak pengelo

laan yang dimiliki oleh Kotamadya Daerah Tingkat. II Sura
baya, maka sesungguhnya status tanah hak pengelolaan yang 
ada masih tetap berstatus sebagai tanah Negara, Dan. pemhe- 
rian hak pakai/sewa tanah kepada pihak ke tiga sesungguh^ 
nya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
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3 Jangka Waktu dan Berakhirnya HaK. Pengelolaan
36

Hak pengelolaan seperti yang telah'-saya jelaskan 
dimuka umuranya tanahnya berasal dari tanah Negara dan ti-r 
dak berasal dari tanah hak milik. Hal ini disebabkan tanah 
yang dibutuhkan untuk hak pengelolaan sangat luas dan bah- 
kan tidak terbatas kalau yang memerlukan seperti Kotamadya 
Daerah Tingkat II Surabaya iui yang selalu raembutuhkan pe- 

nambahan hak pengelolaan baru guna untuk pengembangan dan 
perluasan kota. Jangka waKtu yang diberikan untuk daerah 
swatantra, direktorat-direktoral atau instansi-instansi 
umumnya tidak terbatas dan hak pengelolaan berlangsung se
lama hak pengelolaan tersebut dibunakan. Di samping. itu, 
pemberianlhak'pengelolaan ini ada.kalanya diberi jangka 

waktu peraakaiannya.
Mengenai berakhirnya hak pengelolaan dapat terjadi a.l:

1. karena dicabut seb&b tanah tidak dipergunakan sesu- 
^i dengan pemberian hak, pencabutan terhadap hak 
pengelolaan ini sangat jarang terjadi;

2. jangka waktunya berakhir bila hak pengelolaan- yang 
diberikan ada jangka waktunya;

3. karena tanahnya musnah, kemusnahan canah ini dapat 

dapt disebabkan oleh adanya bencaria alam baik itu 
karena adanya banjir maupun yang disebabkah. oleh 
gempa bumi yang mengakibatkan batas-batas tanah 
hak pengelolaan itu tidak nampak lagi.
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BAB IV
HAK. PAKAI/SEWA TANAH, KOTAMADYA DAERAH 
TINGKAT II SURABAYA

■ Jiak pakai/sewa tanah Kotamadya Surabaya merupakan 
salah satu hak a-feas tanah yang sering diberikan kepada 
pihak ke ti&a dibandingkan dengan hak milik dan hak guns* - 
bangunan. Ke dua macam hak atas tanah terakhir ini sudah 
jarang diberikan oleh Kotamadya Surabaya, Jarangnya dibe- 
rikan hak railik dan hak guna bangunan ini berkaitan dengan 
masalah upaya untuk mfeningkatkan pendapatan daerah dibi- 
dang pertanahan karena bila ke dua macam hak atas tanah 

ini diberikan oleh Kotamadya Surabaya, maka akan mengura- . 
ngi pendapatan daerah mengingat jangka , waktu pemberian 
hak guna bangunan sangat lama yaitu 30 tahun dengan per- 
panjangan selama 20 tahun sedang kalau diberikan dengan 
hak milik, maka akan dilepaskan untuk selama-lamanya.'

1. Pengertian Hak Pakai/Sewa Tanah Kotamadya i)aerah 
Tingkat II Surabaya

Hak pakai/sev/a menurut UUPA adalah dua pengertian 
yang berbeda baik itu dari segi terminologi maupun penga- 
turannya. Hak pakai di dalam UUPA diatur dalam pasal 41 
sampai pasal ij-3# Yang dimak6ud dengan hak pakai menurut 

pasal J*1 ayat 1 aualah; hak untuk menggunakan dan atau
37
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memungut hasil dari tanah yang dikuasaioleh Negara atau 

tanah milik orang lain, yang memberi kewenangan: dan.- kewar 
jiban yang ditentukan dalam keputuoan pemberiaannya oleh 
pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam.purjanjian 
dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menye- 
wa atau perjanjian pengolehan tanah, segala sesuatu asal 
tidak bertentangan dengan undang-undang ini,

Darni perumusan tersebut di at^s»dapat kita ketahui bahwa 
hak pakai merupakan hak atas tanah pula yang meliputi ta r *  

nah-tanah bangunan maupun tanah pertanian, Tanah un.tuk ke- 
perluan bangunan diredaksi dengan kata-kata "■ hak untuk

umenggunakan sedang tanah untuk keperluan pertanian di
redaksi dengan kata-kata ” memungut hasil dari tanah 
Hak pakai ini dapat terjadi dari tanah ne'gara yaitu raelar- 

liii penetapan pemerintah dan dapat pula terjjadi dari ta
nah milik yaitu melalui suatu perjanjian.
Hak sewa di dalam UUPA diatur dalam pasal dan pasal 

Pengertian dan isi hak sewa terdapat dalam pasal kk 

yaitu: seorang atau badan hukum mempunyai hak sewa ata$ 
tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang 
lain untuk keperluan bangunan, dengan merabayar kepada pe- 
miliknya sejumlah uang sebagai sev/a.
Dari pasal di atas ternyata hak sewa hanya dapat terjadi 
dari tanah hak railik dan tidak raungkin berasal dari tanah 

Jieg&ra seperti halnya dengan hak pakai, pembayaran. uang 

sewa dapat dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERKEMBANGAN PERANAN KOTAMADYA ... YUSUP EFFENDI



tertentu atau sebelum atau sesudah tanahnya digunakan. 

Sedang syarat untuk perjanjian sewa tanah ini tidak boleh 
disertai syarat-syarat yang mengandung unsur.pemerasan.

Berdasarkan dua pengertian di atas ternyata hak 
atas tanah yang dibetikan yaitu hak pakai/sewa tanah Kota- 
raadya Daerah Tingkat II Surabaya cenderung pada pengertian 
halt sewa walaupun yang dimaksud dengan hak sewa di sini 
tidak sepenuhnya seperti pengertian hak sewa yang dimaksud 

oleh UUPA. Alasan mongapa lebih mirip dengan hak ,sewa ada- 
lah kalau saya amati pada beberapa beberapa bentuk surat 
keputusan pemberian hak pakai/sewa ternyata dalam SK terse
but sampai tahun 1981 digunakan istilah hak sewa, tetapi 
sejak tahun 1981 sampai sekarang istilah yang digunakan 

adalah hak pakai/sewa. Di samping itu, kecenderungan pada 
pengertian hak sewa saya ketahui dari jangka waktu pemberi
an hak sewa pada semua bentuk Surat Keputusan Kepala Daerah 
Tingkat II Surabaya mengenai pemberian hak pakai/sewa bah
wa jangka waktu yang diberikan berkisar antara 1 sampai 3 
tahun dan bila masa berlakunya habis4 maka hak pakai/sewa 
ini dapat diperpanjang lagi. 'Walaupun demikian kalau-saya 
amati dalam syarat-syarat untuk perpanjangan &ak pakai/sewa 
ternyata istilah yang digunakan adalah hak pakai. Satu hal 
lagi yang mempertegas bahwa yang diberikan adalah hak 
sewa adalah banyaknya dan bahkan tidak pernahnya dari pa
ra peraegang hak pakai/sewa yang raedaftarkan hak pakai/sewa 
atas tanah yang diberikan padanya kepada kantor pendaftaran
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Hak sewa yang diberikan ini dapat berupa hak sewa 
bangunan dan hak. sewa atas bangunan. Antara dua is.tilah 
hak sewa tersebut mengandung pengertian yang berbeda. 

hak sewa bangunan yang menjadi objeknya adalah tanah. Jadi, 
di sini si pemegang hak sewa bangunan mempunyai hak atas 
tanah yaitu suatu hak untuk mendirikan suatu bangunan di 
atas tanah halt sewa tersebut. Sedang hak sewa atas bangur 

nan yang menjadi objeknya adalah bangunannya. Jadi, di sini 
pemegang hak 6ewa atas bangunan tersebut tidak usah raendi- 
rikan suatu bangunan karena bangunannya itu sendiri sudah 
ada dan pemegang hak sewa atas bangunan tinggal menempa- 
tinya.
Hak sewa atas bangunan ini diberikan oleh Kotamadya Daerah 
Tingkat XI Surabaya berasal dari bangunan-bangunan yang 
dimiliki oleh Kotamadya Surabaya. Umumnya bangunan-bangunan 
yang dimiliki oleh kotamadya ini berasal dari bangunan pe- 
ninggalan jaman Hindia Belanda yang diserah kepadanya dan 
bangunan-bangunan yang dibangun oleh Kotamadya Surabaya sen
diri. Mengenai Masalah hak sewa atas bangunan ini saya tidak 
akan membahasnya karena yang menjadi masalah utama adalah 
masalah pemberian hak sewa banguuan.

2. Dasar Hukum Pemberian Hak pakai/Sewa Tanah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Surabaya

tanah.
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Selain hak pengelolaan yang dijadikan dasar dalam 

memberikan hak pakai/sewa tanah kepada pihak ke 'ti'ga,'' 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya masih menggunakan 
dasar hukum yang lain. Hal ini dapat dilihat dari-kalimat 
mengingat yang ada dalam konsideran Surat Keputusan Wali- 

kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.
Kotamadya ^aerah Tingkat II Surabaya sebagai dae

rah tingkat II ( daerah swatantra tingkat II berdasar- 

kan pasal 2 ayat 4 UUPA diberikan kuasa untuk melaksanakan 
hak menguasai dari Negara. Hak penguasaan yang diberikan 
kepada kepada Kotamadya Surabaya dapat berupa hak untuk 

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, per- 
sediaan dan pemeliharaan bumi,air,dan ruang angkasa, menen- 

tukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- 

orang dengan bumi, air^dan ruang angkasa, dan menentukan 
dan . mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hraikum mengenai bumi, aiij. dan 'ru
ang angkasa* Hak kuasa ini diberikan jika sekedar diper- 

lukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasiQjial, 

menurut ketentuan^ketentuan peraturan pemerintah. -Disebut- 
kan pula dalam penjelasan pasal 2 bahwa wewenang dalam 
bidang keagrariaan dapat merupakan sumber keuangan.

Di samping hak pengelolaan dan pasal 2 ayat 4 UUPA dalftm 

memberikan hak pakai/sewa kepada pikak ke tiga Kotamadya 
^aerah Tingkat II Surabaya menggunakan dasar hukum
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Undang-undang no. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme- 
rintahan di Daerahrr, maka pasal yaag berkaitan dengan 

tanah-tanah yang dikuasai oleh peraerintah daerah adalah 
pasal 63 terutama ayat 1 dan 2. Di dalam ayat 1 disebutkan 
bahwa barang milik daerah yang digunakan untuk melayani 
kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan.Jiakny-a kepa- 

da pihak lain, dijadikan tanggungan atau digadaikan, ke- 

cuali dengan keputusan kepala daerah dengan persetujuan 

dewan perwakilan rakyat daerah. ^edang pasal'63 ayat 2 

menyebutkan bahwa penjualan dan penyerahan yang dimaksud 

dalam ayat pasal ini, hanya dapat dilakukan di muka umum, 
kecuali apabila ditentukan lain dalam keputusan kepala 
daerah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.- 

Peraturan lain yang dijadikan landasan yaitu Undang-undang 

no. 51 Prp. tahun I960 tentang Larangan Pemakaian tanah 
Tampa lain Yang Berhak'Atau . Kuasanya. Pasal-pasal yang 

terpenting dalam peraturan tersebut yang berkaitan dengan 
perraasalah pemberian hak pakai/sewa adalah pasal 2, 3 dan 

pasal 4. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa pemakaian tanah 
tampa ijin yang berhak atau kuasanya yang eah adalah di- 
larang. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa penguasa daerah 

dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pe

makaian ta nah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tam
pa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di 

daerahnya masing-masing pada suatu waktu.
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Sedang ayat 2 menyebutkan bahwa penyelesaian tersebut 

pada ayat 1 pasal ini diadakan dengan mempS'rhaftikStfi ren- 
cana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan. 

Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka-menyele- 

saikan peraakaian tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal

3, maka penguasa daerah dapat memerintahkan kepada yang 
memakainya untuk mengosongkan tanah \yang bersangkutan 

dengan segaia barang dan orang yang menerima daripadanya. 

Sedang ayat 2 menyebutkan bahwa jika tenggang waktu yang 

ditentukan di dalam perintah pengosongan terse.but pada 

ayat 1 pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh yang 

bersangkutan, maka penguasa daerah atau pejabat yang, di 
beri perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu-atas 

biaya peroakai tanah itu sendiri.

Peraturan lain di luar konsideran Surat Keputusari Wali- 

kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya yang dapat 
di gun akan adalah PMDN no. 4 tahun 1979 tentang. Pelaksa- 
naan Pengelolaan ^arang Pemerinttah Daerah* '.Di dalam per^ 
aturan tersebut hal-hal yang terpenting adalah m£ngenai 
pengaturan pelepasan hak atas tanah dan penyewaan dan 
pengguna-usahaan bangunan milik daeraii. Pelepasan hak atas 

tanah diatur dalam pasal 34 terutama ayat .1 yang menyebut

kan bahwa setiap tindaltan hukum kepala daerah yang ber-* 
tujuan pengalihan atau penyerahan hak atas tanah yang 
dikuasai oleh pemerintah daerah, baik yang telah ber-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERKEMBANGAN PERANAN KOTAMADYA ... YUSUP EFFENDI



sertifikat maupun yang belum, baru dapat diproses setelah 

mendapat ijin tertulis dari manteri dalam. negeri^Iaip 

mksud didasarkan atas permohonan pemerintah daerah yang 
bersangkutan. Sedang mengenai penyewaan dan ̂ penggun^-waa- 

haan diatur dalam pasal 35 ssmpai pasal 38#- terutama pa- 
sal 35 yang menyebutkan bahwa bangunan milik daeig,h dan 
atau termasuk tanah bangunannya dapat disewakan atau. 

digunausahakan kepada pihak ke tiga dengan memperoleh im— 
balan pembayaran. Dan masih banyak lagi peraturan yang 

berkaitan dengan hal. di atas yang dapat dijadikan dasar 

dalam memberikan hak atas tanah kepada pihak ke tiga.

3* Terjadinya Hak Bakai/Sewa Tanah.1*

Prosedur mengenai cara untuk mendapatkan hak pakai/ 
sewa tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tidak seper
ti prosedur yang telah diatur dalam PMDN no. 5 tahun 1-973, 
Hak pakai/sewa tanah Kotamadya Surabaya ini dapat diberikan 
kepada perseorangan maupun badan hukum. Untuk memperoleh 
hak pakai/sewa tanah Kotamadya Surabaya bagi yang belum per- 
nah memperolehnya harus dilakukan dengan cara mangajukan 
permohonan peresmian/penertiban untuk pengesahan hak pakai 
tanah Kotamadya Surabaya, Permohonan ini ditujukan kepada 
'.Valikotaraadya Kepala Daerah Tingkat II Surabayac*q. Kepa- 
la Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya Daerah. Tingkat. II 
Surabaya. Di dalam permohonan tersebut disebutkan a.l; 

nama pemohon, nomar tercatat pemohon dalam kartu anggota
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keluarga, tanggal lahir dan uraur pemohon, kewarganegaraan, 
pekerjaan dan alaraat tempat tinggal. Di samping itu, ̂ .diEebnt- 
butkan pula letak tanah yang dimaksud, tahun sejak ditem- 
pati, memperolehnya asalnya darimnana, luas yang dimaksud 

meliputi lebar dan panjangnya, batas-batas tanah yang di
maksud meliputi: sebelah Utara, sebelah Timur, sebelah Se- 
latan dan sebelah Barat. Dan diterangkan pula bahwa pemohon 
belum pernah memiliki tanah hak pakai/sewa î o.taxtiadya Sura
baya. Maksud dari keterangan ini adalah untuk raencegah ter- 
jadinya manipulasi di bidang pertanahan. Tetapi dalam ke- 
nyataannya banyak orang yang memiliki tanah hak pakai/sev/a 

Kotamadya Surabaya lebih dari satu dan hal ini terutama 
terjadi karena adnya peralihan bangunan baik itu terjadi 

karena pewarisan, penghibahan dan jual beli bangunan.
Di dalam surat permohonan ini perlu juga dilampirkan:

1, surat penunjukan tanah/surat penunjukan penampungan/ 
surat pendaftaran pemak$ian tanah;

2. surat pernyataan bermaterai Rp. tentang pendi- 
rian bangunan, dan macamnya yang diketahui oleh ke- 
lurahan setempat;

3* gambar rooilijn terbaru dari dinas perencanaan dan 
tata kota.

Kengenai lampiran , yang ke dua perlu saya uraikan prosedur 
yang harus dipenuhioleh si calon penerima ha:-; pC'ii/sewa 
tanah Kotamadya Surabaya. Surat pernyataan hak milik sebuah 

bangunan yang berdiri di atas tanah Kotamadya Surabaya yang
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ditulis oleh pemohon berisi tentang: nama, pekerjaan dan 
alamat pemohon, Diterangkan pula.jiiengenai Jteadaan baagunaa i

yang terdlri dari: atap bangunan ( dhi, dari genting )5 
dinding bangunan ( dhi, berdinding batu atau papan ), uku-

pran bangunan, berdiri di atas tanah seluas berapa M dengan
panjang berapa meter dan lebar berapa meter, disebiitkan pula 
mengenai tahun pemilikan bangunan dan dinyatakan pula bahwa 

bangunan tersebut sampai sekarang belum ada yang menggugatj 

batas-batasnya,letak bangunan. Untuk memperkuat surat per- 
nyataan ini perlu adanya saksi. Dalam hal persaksian menurut 
kctentuan yang berlaku paling tidak harus lebih dari seorang 
dan sebagai saksi dalam surat pernyataan ini adalah ketua 

dan ketua RW letak . tanah itu berada. Setelah ditanda- 
tangani oleh ketua RT dan RW kemudian surat pernyataan ter
sebut dikuatkan oleh kepala dosa/kelurahan setempat dan 
kemudian bam disahkan oleh camat s-fetemp&J;.

Setelah surat permohonan untuk peresmian/penertiban 
diisi lengkap oleh pemohon beserta lampiran-lampirannya,

surat ini diserahkan kepada Dinas Tanah dan Rumah Ko- 
tanadya Daerah Tingkat II Surabaya, Sebelum surat keputusan

•

pemberian hak pakai/sewa diberikan oleh IValikotamadya Daerah 
min;;akt II Surabaya c.q. Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya 
^aurah Tingkat XI Surabaya ( dhi. sebagai polaksana dalam 
ivi-.ksana dalam pemberian hal? pakai/sewa ) melakukan bebe- 
rap* pertimbangan yang meliputi:

1, tanah yang akan diberikan itu berada dalam hak pe-
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ngelolaan kotamadya Daerah Tingai-u-t il Suraoav. ;
2. tidak ada pi halt lain yang mempunyai halt atas taua.i 

tersebut;
3. pcrmohonan tersebut menurut pcraturan dan ketentuan 

yang berlaku dapat dikabulkan.
Cctelah semuanya mennuhi syarat, maka V.'alikbtamadya Kepala 
Daerah Tingkat JT Surabaya memutuskan pemborian hak paKai/ 
sewa tanah.
Di dalam surat keputusan pemberian hak pa;ai/sewa dapat 

berupa tiga macai;; bentuk surat keputusan yaitu: surat ke
putusan yang oerwarna hijau, kuning,dan merah.

Surat Keputusan !'erv;arna Hijau
Surat keputusan ini dapat diberikan kepada perseo- 

rangan maupun t̂-pida suatu badan hukum. Jangka v/aktu pem
berian hak pal::\.:/sev:a tanah adalah selama tiga tahun. Keku- 
atan pemilikan surat keputusan ini seolah-olah seperti hak 
milik karena pemegangnya dapat bebas menggunakan tanah ter
sebut, Di sampiug itu, surat keputusan ini penggunaan dan 
roruntukannyu tcHh sesuai dengan rencana tata kota artinya 
tanah ini t .I- torkena rencana jalan maupa: untuk fasilita 
umum dan dapat dimiliki untuk jangka v/aktu yang lama d.̂ n 
tidak terbatas karena dapat dilakukan perpanjan^an bila 
jan^ka v/ak asal tidak ditentukur la? n oleh Ko
tamadya Surabaya, agi pemegang surat keputusan pemberian 
hak pakai/se'va yang berv/arna hijau dapat mengajukan izin
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bangunan sedans untuk surat keputusan yang berwarna kuping 
atau merah tidak dapat.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus di~ 
perhatikan bagi pemegang surat keputusan yang berwarna hijau 
adalah sebagai berikut:

1. mejnbayar uang wajib dan jur.ilah uang ttajib setahun 

tersebut harus dibayar tunai pada waktu penandata- 
nganan kontrak sedang pembayaran selanjutnya harus 
dibayar di muka untuk masa enam bulan sekali;

2. Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berhak mengubah 
uang v/ajib pada suatu waktu apabila terdapat alasan- 
alaaan rnenurut ketentuan hukum;

3. j-ika uang wajib tidal? dibayar pada waktunya karena 

kelainan pemakai/penyewaj maka dengan sendirinya 
dikenakan denda dari jumlah uang wajib yang uelum 
dibayar dengan ketentuan bahwa jumlah denda seluruh^-, 
nya tersebut tidak akan raelebihi 25 %\
tanah tersebut hanya boleh digunakan sesuai dengan 
peruntukannya;

5. selaribat-larnbatnya dalan v/aktu satu tahun terhitung 
mulai dari pertama dalam bulan berikutnya pihak ; 
pemakai harus memulai mendirikan bangunan sesuai de
ngan rencana gambar-gambar yang disahkan oleh Kota- 
aad;a Daerah Tingkat II Surabaya;

6. tampa ijin tertulis dari Kotamadya Daerah Tingkat 
II Surabaya bangunan tidak boleh dipergunakan lain
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daripada yang telah ditentukan;
7. tanah tersebut harus digunakan sendiri dan tidak di- 

p rkenan’-an baik seluruhnya/sebagian dialihkan kepa
da pi hak lain tampa lain tertulis dari Kotamadya 

Daerah Tingkat II Surabaya;
8- semua pajak dan beban-beban lain sebagai akibat dari 

pemakai tanah ini menjadi tanggungan pemakai;

9* tanah halt pakai ini dapat dicabut se.cara sepihak 
oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya apabila 

ternyata:
a. tidak membayar uang wajib seb'esar satu ang- 

curan dalam waktu enaxi bulan setelah 1am- 
paunya batas v/aktu pewbayaran yang telah di- 
tentukan dalam nomor 1 di atas;

b. molanggar salah satu dari ketentuan nomor

5, 6 dan 7;
10. pemakai v/ajib menyerahkan tanah yang dipakai dalam 

keadaan baik kepada Kotamadya Daerah Tingkat Jl 
Surabaya setelah tanahnya tersebut dikosongkan dari 
bangur-in-bangunan miliknya apabila jangka waktunya 
habis aiau tidak diperpanjang atau tanah tersebut 
dicabut,

11.pon^osor: an tanah tersebut dalam nomer 10 harus di- 
lakukan si pemakai sendiri di dalam jangka waktu ter

sebut adalah paling lambat sati bulan setelah peneta- 

pan dibcritan dengan tertulis kepada pemakai secara
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secara tercatat;
12. jika sesudah v/aktu yang ditotapkandalara noraer 11 

masih terdapat bangunan, maka akan menjadi milik 
Kotamdya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surat Keputusan Berwarna Kuning
Seperti halnya dengan surat keputusan yang benv&rna 

hijau, surat keputusan ini dapat pula diberikan kepada tor- 
seorangar. maupun kepada badan hukum. Tetapi dalam kenyataan- 
nya jarang sekali badan hukum yang memperoleh hak pakai/se- 
v;a dengan warna kuning. Hal ini disebabkan oleh tidal; raeme- 
nuhi syarat luas tanah untuk dapat memperoleh surat kepu- 

tusan berwarna hijau karena luasnya kurang dari 100 M. Di 
samping itu, disebabkan bangunan yang berdiri di atasnya 
terkena garis sepadan. Mengenai jangka waktu yang diberikan 
bagi pemegang surat keputusan yang berwarna kuning adalah 
selama tiga tahun dan dapat diperpanjang lagi setelah jang
ka wahtunya habis.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus di- 
perhatikan oleh pemegang surat keputusan yang berwarna ku
ning adalah sebagai berikut:

1. membayar uang wajib dan uang wajib harus dibayar ti- 
ap-tiap enam bulan sekali atas tagihan juru tagift 
atau membayar sendiri *ke kas Kotamadya Daerah Ting
kat II Surabaya raelalui dinas tanah dan rumau;

2. apabila terdapat alasan-alasan hukum atau karena
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san-alasan lain yang bersangkutan dengan pendapatan 
daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berhak 
menaikan.*uang wajib atas tanah yang di pakai yang 
harus ditaati oleh pihak pemakai/penyewa;

3. bangunan yang berdiri di atas tanah yang diberikan 
hak pakai/sewa yang terpotong garis sepadan harus 
dibongkar sendiri oleh si pemilik bangunan dan di- 
sesuaikan dengan garis sepadan yang telah ditetap- 
kan;

5- tanah yang diberikan hak pakai/sewa tidak daaat
diajukan ijin bangunan karena tidak memenuhi syarat 
luas yang ditetap^an berdasarkan perencanaan dan 
tata kota;

5. baik tanah/bangunan/rumah harus dipergunakan/ditem- 
pati sendiri oleh si pemakai/penyewa yang nananya 
tercantum dalam surat keputmsan dan tidak diperke- 
nankan baik seluruhnya raaupun sebagian dialihkan 
kepada pihak lain tampa lain tertulis dari Kotama- 
dya Daerah ''ingkat II Surabaya;

6. semua pembiay^an dan beban-beban lain seb,- w. i aki
bat dari pemakaian tanah menjadi tanggungan perna- 
kai/penyewa;

7. hak pakai/sewa tanah ini dapat dicabut secara sepi- 

hak oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Surabya apabila 
ternyata melnnggar salah satu kutentuan tersebut

di atas.
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Surat Keputusan Berwarna Merah
Seperti halnya dengan dua macam surat keputusan ter- 

dahulu, Surat keputusan yang berwarna merah ini pun dapat 
diberikan baik kepada perseorangan maupun badan hukum, te- 
tapi pada umumnya jarang yang meminta hak pakai dengan su
rat keputusan yang berwarna merah karena sifatnya yang se- 

mentara dan pemakaiaannya tidak sesuai den;:an tata guna 1 
tanah yang telah ditetapkan berdasarkan perencanaan dan tata 

kota. Di samping itu, akibat yang timbul sebagai akibat 
dari kebutuhan yang mendadak dari' Kotamadya Surabaya ter- 
hadap tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan pemegang 

hal? pakai/sewa tanah.

Ketentuan--ketentuan dan syarat-syarat yang harus 
diperhatikan oleh pemegang surat keputusan yang berwarna 
merah adalah sebagai berikut:

1. membayar uang wajib yang harus dibayar tiap-tiap 
enam bulan sekali atas tagir.an juru tagih atau mem- 
bayarnya sendiri ke kas Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya melalua dinas tanah dan rumah;

2. dengan tidak mengurangi ketentuan jangka waktu satu 
tahu.: seperti yang tersebut dalam surat keputusan 
apabila sewaktu-waktu Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabya raemerlukan/mengatur atau melaksanakan.._ 
rencanapya terhadap tafaah. termaksud pemakai harus 

mentaati/melaksanakannya tampa syarat dan atas biaya 
serta tanggungan sendiri, dalam waktu satu bulan
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sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Kotama
dya Daerah Tingkrt II Surabaya;

3. apabila terdapat alasan-alasan hukum atau karena 
alasan-alasan yang lain yang bersangkutan dengan 
ponaapatan daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Su

rabaya berhak menaikkan uang wajib atas tanah yang 
yang dipakai yang harus ditaati oleh pihak pemakai;

h* tanah ternaksud harus ditempati sendiri oleh si pe- 
makai/si penyewa yang namanya tercantum dalam surat 
ijin ini dan tidak diperkenankan baik selucuhnya 
maupun sebagian dialihkan kepada pihak lain, tampa 
ijin tertulis dari Kotamadya Daerah Tingkat II Su
rabaya;

5. semua pembiayaan dan beban-beban lain sebaga^i akibat 
dari pemakaian/persewaan tanah menjadi tanggungan
p cm ak ai / p e ny e wa;

6. terhitung mulai tanggal surat keputusan dikeluarkan 
, maka tanah yang diberikan hak pakai/sev/a menjadi 
tanggungan sepenuhnya si pemakai/si penyewa tanah 
yang uersangkutan;

?. halt pakai/sev/a tanah dapat dicabut secara sepihak 
oleh I'emorintah Kotamadya Daerah Tingkat II Suraba
ya, apabila ternyata melangt;ar salah satu ketentuan 
yercebut dalam nomet 2 dan /f.
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h* Jangka 7aktu dan Perakhirnya I-ak Pakai/Sewa Tanal.
Di dalam UUPA tidak diatur mengenai jangka waktu 

pembeivLannya, tetapi dalam praktek hak pakai diberikan 
defcgan jangka waktu 10 tahun sedang hak sewa jangka wak- 
tunya dapat dirundingkan masing-masing pihak yang berke- 
pentingan. Pegitu pula dengan berakhirnya hak pak pakai 
dan hak sewa tidak diatur dalam UUPA.

hak pakai/sewa tanah yang diberikan oleh Kotamadya 
Daerah Tingkat II Surabaya telah saya kemukakan di atas 

yaitu berkisar antara 1 sampai 3 tahun. Jangka waktu 3 ta
hun diberikan untuk surat keputusan yang berwarna hijau 
dan kuning sedang untuk yang berwarna merah jangka waktu- 

nya 1 tahun. Setelah jangka waktu yang dibarikan habis, ir.a- 
ka hale pakai/sewa ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 
sclajai berikut:

1. membuat surat permohonan perpanjangan pemakaian ta
nah ;

2. surat permohonan ini ditujukan kepada .'lalikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Surabaya c.a. Kepala Dinas 
Tanah dan Rumah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 
menyebutkan identitas pemohon yang terdiri dari: 
nama, nomor tercatat dalam kartu anggota keluarga, 
tanggal lahir/umur, kewarganegaraan, pekerjaan, 
alamat tempat tinggal.

Di samping itu, perlu juga disebutkan letak tanah yang 

akan diperpanjang,luas tanah, Sebagai lampiran dalam surat
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permohonan ini adalah:
1. aslinya surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah 

Tingkat II Surabaya atas pemakaian yang lama;
2. asli rekening persewaan tanah yang terakhir;
3. gambar rooilijn terbaru dari dinas perencanaan dan 

tata kota;
k* surat 'keteraugan pelunasan pajak dari dinas penda- 

patan dan pajak daerah;
5. lima lembar pas foto dan dua lembar materai a Rp*

25,-.
Perakhirnya pemberian hak pakai/sewa tanah ini sa- 

ngat jarang torjadi karena seperti yang telah saya kemuka- 

kan di atas bahwa setelah jangka waktunya habis dengan sen- 
dirinya akan diporpanjarlc; oleh pemegang hale pakai/seiva, 
totapi ada kalanya pemegang hak ini lupa untuk memperpan- 
jangnya. Kenyataan yang ada dalam praktek bag! yang lupa 
niemperpanjang halt pakai/sewa tanah hanya dikenai sanksi 
yang berupa denda ialam bentuk uang^ Tetapi walaupun begitu 
perlu bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang menyebab&an 
beralthirnya pcrcbc;ri.an hak pakai/sev/a tanah.
BertOthirnya pemburian hak pakai/sewa tanah dapat ter jadi 
karena beberapa sebab yaitu:

1* borakhirnya jang;a waktu hak pakai/sev/a;
2. karena dilepaskan/diserahkan kembali oleh pcruegang- 

nya/perailiknya kepada Kotamadya Surabaya;
2. karena dilakukan pencabutan terhadap tanah hak
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pakai/sewa.
Pencabutan yang dilakukan terhadap tanah hak pakai/sewa ini 
dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu:

1. tidak membayar uang wajib sebesar sata angsuran da- 
lam waktu onc..i bulan setelah lampaunya batas waktu 
pembayaran yang tolah ditentukan;

2. melanggar ketentuan tentang penggunaan dan peruntak- 
an pemberian hai; pakai/sov/a tanah;

3* tanah hak pakai/sewa tidak dipergunakan sendiri atau 
dialihkan kcseluruhan maupun sebagian.

Akibat-akibat berakhirnya hak pakai/sewa tanah Kotamadya 
Surabaya terhadap bangunan yang berdiri di atasnya adalah 
menjadi milik Kotamadya Surabaya setelah lainpaunya waktu 
untuk mengosongkan tanah hak pakai/sewa dilalui. Tetapi 
biasanya terhadap surat keputusan yang berwarna hijau 
apabila Kotamadya Surabaya membutuhkan untuk kepentingan 
Kotamadya Surabaya sendiri, maka Kotamadya Surabaya akan 
reenggantinya.
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BAB V
BAN GUN AH YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HAK PAKAI/ 
SEWA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SfltfABAYA

1. Bangunan-bangunan yang Dapat Berdiri di Atas Tanah Hak 

Pakai/Sewa

Hampir semua jenis bangunan dapat didirikan di atas 
tanah hak pakai/sev/a Kotamadya Surabaya raisalnya; bangunan 
untuk rumah kediaman, bangunan untuk pertokoan, untuk gu- 
dang, untuk pabrik, dll. Bangunan-bangunan tersebut didi
rikan bergantung pada peruntukan pemberian hak pakai/sev/a 
misalnya; kalau dalam SK dinyatakan bahwa hak pakai/sewa 
diperuntukkan untuk rumah kediaman atau untuk pertokoan, 
maka bangunan yang dapat didirikan adalah rumah kediaman 
atau untuk pertokoan dan tidak boleh dipergunakan lain.
Di dalam pendirian bangunan-bangunan ini hal-hal yang ha- 
rue diperhatikan adalan mengenai masalah tanah serapadan 
dan izin bangunan. Ke dua masalah inilah yang selalu berka- 

itan dengan pemberian hak pakai/sewa tanah karena akan mem- 
pengaruhi warna surat keputusan yang akan diberikan* Untuk 
tanah-tanah yang terletak di atas tanah 6empadan warna su
rat keputusan pemberian hak pakai/sewa selalu kuning atau 
merah sedang yang tidak terkena tanah sempadan berwarna 

hijau, Izin bangunan diperlukan untuk tanah hak pakai/sewa 
dengan SK yang berwarna hijau sedang untuk yang berwarna 
kuning dan merah tidak dapat di ajukan izin bangunan,
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Ketentuan mengenai adanya pewbedaan untuk. mengajukan iaiu 
bangunan terhadap tanah hak pakai/sewa di atas tidak ada, 

dasar hukumnya karena merupakan kebijaksanaan d a r i ' ; M n a s (. 
Tanah dan Rumah Kotamadya Surabaya.

Tanah Sempadan

Tanah-tanah sempadan yang dimaksud adalah tanah—ta* 
nah yang karena sifatnya adalah untuk kepentingan. umum daa 
terhadap tanah yang demikian ini tidak dibenark^n untuk 
mendirikan suatu bangunan macam apa pun*

Tanah-tanah yang sifatnya untuk umura tersebut dapat terdi- 
ri atas:

1. tanah-tanah yang terkena jalan atau te-rkena rencana 
jalan;

2. tanah-tanah yang terkena saluran-saluran air atau 
terkena rencana saluran air;

3. tanggul-tanggul/tepi-tepi jalan, lorong-lorong-.keha- 
karan, petamanan/jalur hijau;

k* lapangan-lapangan termasuk lapangan olah^raga; * ’
5. tanah-tanah setren di'luar noraa 1 km sungai jauh 

60 meter sungai kalimas kanan/kiri.
Sehubungan dengan makin meningkatnya pengembgngan dan.:pem-- 
bangunan kota,maka kebutuhan akan tempat untuk usaha dan ' 

untuk keperluan lainnya akan meningkat pula.

Untuk mengatasi permasalahan ini, maka pemerintah daerah - - 
memandang perlu untuk meningkatkan pelayanan kepada &asya~
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rakat yang memerlukan izin persewaan tanah sempauan dengan 
pertimbangan apabila tanah tersebut diizinltan tidak akan 
mcnimbulkan pen^aruh terhadap keai.ianan lalu lintas, keter- 

tiban dan keindahan kota di t>araping meningKatttan usaha-usa- 
ha pengamanan dan pengawasan atas penggunoan tanah sempadan 

tersebut. Yang dimaksud dengan usa^a-usaha penggunaan dan 
pengawasan, inenyelamatkan, memeliharardan men0av/asi peng
gunaan atas tanah-tanah sempadan adalah mencegan penempytun 
secara liar oluh or-',ng-orang atau sesuatu badan yang oeiuw 
atau tidak mendapat izin secara san.

oebagai dasar hukum untuk melaksanakan 'kebi jaLsunaan

teraebu^ adalah Peraturan Daerah no. 2.k tahun 1955 tan(K.al
10 ngustus 19^5 tentang pemakaien gementara Jalan, petama- 
nan, Lapangan dan lain-lain Tempat Umum dalam Kota ^esar 
ourabaya, jo Peraturan Jaerah Kotamadya JTingkat II ^urabaya 
no. 15 tahun 1978 tentang hengubah Pertyma Kali Peraturan 
Daerah Kota besar ourabaya no, ck tahun 19yj, mengenai 
i-testribusi Izin Pe.aakaian oementara Jalan, Petamanan, Lapa- 
ngan dan lain-laiu Tempat Umuw dalam ^ot- Besar ,,urabaya. 
oeuelum punerintah Qaeruii uapat menan^ani uan melakaanakan 
rencaiia-rui.c }na .. tat; laijan i»ert>(*out nerupa izin untuk wa^tu 
selawa-la.viaiiya ti^ oula<* d^ d* :rat dipjrp^.njantJ bils di
al. ; ap periu bu.aaoar.van p rmono on piuak yang rac*mpcroj.en 
izin, ra,'.i;a .nno onan it- naruo uije/tai dengan pt-. .Oa- 
ngan-perti,banyan dijas. 0ed^ng pembiayaan-pombiay. j.. un- 
tuk. perbai *an-_ eroai-.an, kerusakan sebagai a.vî at dii.,iiutan
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tanah ye.upi.uan tersebut kepada pihak yarn; bersanjkulan 
akan dikengkan pungutan uan0 peng0anti atau restribuei yang 
jumlahnya ditentukan dalam Peraturan Daerah no.15 tahun 1976.

Untuk pencegahan terhaaap timbulnya korusa&an-kerusa- 

kan dan lain-lain yang tidak dikehendakinya. sebagai akibat 
diizinkannya pemakaian tanah sempadan tersebut* maka dalam 
surat keputusan izin tercantum kewajiban-kewajiban pemegang 
izin sebagai berikut;

1. dilarang menggunakan tanah yang menyimpang atau ti

dak sesuai denjan izin yang diberikan;

2. dilarang merusak tanah atau ine*iu;,ali yang dapat me.- 

nyulitkan bila sev/aktu-waktu diperlukan oleh pemerin- 
tah daerah;

3. wajib senantiasa mouelihara keoersihan dan keterti- 

ban penggunaan tanah demi menjamin terv/ujutnya ke- 
indahan lingkungan;

if. dilarang mengalihkan atau menyewauan kepada pina.. 
lain dalam bentuk apa pun tampa izin/persetujuan 
tertulis dari Pemerintah Daerah Tingkat II Suraoaya
c,q, kepala ainas pengawasan pembanguaan. 
tanon yant; diiziukan harue diberi tanda-tanda batas 
berupa conton-contoh pada uuuau-ouuut yang me^upakan 
batas tai.an.

6. sev/aktu-wadtu tai.ah yant. diizinkan dibutunkh, oi^h 
Pewerintan Dreran Kotamadya Suraoaya, dan atau ar̂ -
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bila ternyata pihak pemegang izin sementara melang- 
gar salah sata dari persyaratan ysng telah ditetap- 
kan, yang menyebabkan dapat dicabutny^.izin .tanah. 
yang diberikan, rnaka pihak pemegang izia* harus .me- 
ngosongkan dan mengembalikan tanah seperti keadaan 

semula atas biaya pemegang i&in dalam batas wak.tu 
yang ditentukan. Apabila ketentuaEL tersebut tidak ■> 
dipenulii, maka pengosongan iianah dan perigembalian.. 
seperti keadaan semula akan dilaksanakan oleh peme
rintah daerah atas biaya pemegang izin yang dipur- 

ngutkan kepadanya sebagai uang pengganti atau res-, 
tribusi;

7. pemegang izin sementara diwajibkan membayar uang . 
penggantian atau restribusi atas tanah yang diizin- 
kan sesuai dengan.jumlah yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan daerah yang berlaku untuk jangka waktu 
sedikit-dikitnya satu bulan dan selama-l-amanya' tiga 
bulan dengan ketentuan harus dibayar .di muka ter-, 
hitung mulai jangka waktu izin berlaku;

8* apabila pemegang izin sementara menginginkan untuk 
memperpanjang pemauaian tanah, maka setelah jangfca 
waktu pemakaiannya berakhir, pihak pemegang izin-c}i^ 
wajibkan mengajukan permohonan perpanjangan dengan 
ketentuan uang penjganti yang terhitung kepadanya- 

harus dibayar lunas seb&lalfl izin perpanjangan dibe
rikan.
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Macam-macam tanah flempadan yang berkaitan dengan ma- 
s^lah pendirian bangunan. adalah terdiri dari:

1. garis sempadan bangunan;

2. garis sempadan pagar.

Garis sempadan bangunan yang dimaksud oleh Perda no. 55 
tahun 1955 adalah garis yang ditetapkan menurut aturan- 
aturan dalam Perda tersebut dan yang pada.pendiri&n baru 
atau perubahan ke arah jalan, tidak boleh. dilampaui ole,h 
bangman-bangunan yang akan didirikan atau diperbaharui, 
sedang garis sempadan P a g a r  adalah garis yang ditetapitan 
menurut aturan-aturan dalam Perda no, 55 tahun 1955'dan yang

%

pada pendirian baru atau perubahan kearah jalan tidak bo- 
leh dilaiupaui oleh pagar-pa^ar halaman yan& akan didirikan 

atau akan diperbaharui.
Ponetapan dan perubahan terhadap garis sempadan bangmnan 
dan pagar ditentukan oleh DPRD. Penetapan dan perubahan 

garis sempadan bangunan dan pagar tidak berlaku untuk bangu
nan-bangunan dan pagar-pagar halaman yang sudah ada, selama 
bangunan-ba.igunan dan pagar-pagar halaman itu tidak-dibong-- 
kar atau diperbaharui, Sedang yang termasuk dalaft pengerti
an diperbaharui adalah pembaharuan sebagian detni sebagian* 
sedemikian rupa'hingga dalam waktu ti^a tahun halaman telah 
di^anti seluruhnya dengan yang baru.

Larangan-larangan yang dikena^an terhadap pendirian 
bangunan atau pagar-pagar baru adalah sebagai berikut:

1. dilarang mendirikan atau mendirikaa kembali -bangu-
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nan-bangunan dengan tidak memperhatikan garis sera- 
padan bangunan yang ditunjuk oleh atau atas nama 
kepala daerah dan yang terakhir oleh DPRD;

2* dilarang mendirikan tembok-tembok, pagar-pagar atau- 
penyekat-penyekat halaman lainnya pada jalan-jalan 
dengan tigak memperhatikan garis sempadan pagar yang 
ditunjuk oleh atau atas nama fcepala daerah dan yang 
ditetapkan terakhir oleh DPRD;

3. dilarang mendirikan bangunan-bangunan, tembok-tembok, 
pagar-pagar atau penyekat-penyekat halaman lai*mya 
disudut-sudut jalan dengan tidak membulatkan sudut- 
sudut j.tu.menurut suatu biisur lingkaran, yang selu- 
ruhnya terletak dalam sebuah garis dari sekurang- 
kurangiiyl3 2 meter, yang merupakan sudut-sudut yang 
sam besarnya dengan garis-garis sempadan pagar yang 
bersambungan.

Di dalam pra^tek masalah gari,, sempadan bangunan dan pagar 
kurang diperhatikan orang. Hal ini terutama terjadi pada. 
bangunan-bangunan yang didirikan di"kampung-kampung sedahg 

untuk baiigunan-bang^nan yang ada pada jalan-jalan besar dan 
pada komplek-komplek perumahan yang didirikan baik,oleh 
pemerintah daerah maupun oleh swasta telah memperhatikan 
masalah garis sempadan bangunan dan gagar.

Izin Bangunan

.bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah hak
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pakai/sewa Kotamadya Surabaya untuk pendiriannya harus ada 
izin daci pejabat yang berwenang ( dalam ‘hal-ini kepala ■ 
daerah ). Masalah pemberian izin untuk bangunan ini yang, 
dikenal dengan nama izin bangunan dapat merupakan kegia- 

tanv-kegiatan, misalnya: membongkar, mendirika.n,,.nrerobah:, 
dan memperbaiki bangunan, Ketentuan adanya keharusan untuk 
adanya izin dari pihak yang berwenang ini diatur dalam pa
sal 13 sampai 21 Ferda no, 55 tahun 1955- Berdasarkan pa?- 
sal 13 dari Perda tersebut di atac kegiatan-kegiatan yang 
harus ada izin dari pejabat yang berwenang yang berkena- 
an dengan pendirian suatu bangunan dapat berupa:

1- mendirikan atau memindahkan suatu bangunan;
2. mendirikan suatu bangunan tambahan pada bangunan 

yang tel-ih ada;
3. mendirikan tembok-tembok atau pagar-pagar baru; 
if. merabuat got-got, saluran-saluran perabuan.̂ an. air

di bav/ah tanah atau sumur-sumur baru;
3- mengerjakan perubahan-perubahan bentuk dari atau 

pembaharuan-pembaharuan pada bangunan-bangunan, 
tembok-tembok, pagar-pagar, got-got, saluran-salu- 
ran pembuangan air di bawah tanah atau sumur-sumur 
yang sudaft ada, atau mengadakan perubahan-perubahan 
biasa di dalaninya;

u. nemasang alat reklame pada suatu bangunan, melaku- 
kan suatu pembongkaran, memasang tiang-tiang ben- 
dera di atas pondamen batu dan cerobong-cerobong

M I L I K
p b r p u s t a k a a n

•TOfVERSlTAS AlRlANOOAf* 
S U R A  B A Y A
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a tap yang tingsinya lebih dari enam meter, dll*
Di samping keharusan adanya izin dari pejabat yang berwe- 
nang dalam mendirikan suatu bangunan, ada pula kegiatan 

yang terdapat dalam pasal 21 Perda no. 55 tahun 1955 yang 
bila dikerjakan tidak perlu adanya izin dari pejabat yang 

berwenang, misalnya:
1. memplester, memutihkan, mengetir, mengecet;
2- membongkar dan raemperbaiki bagian-bagiian yang pecan 

dalam pemasangan batu;
5* memperbaiki saluran-saluran pembuan^an air di bawah 

tanah, got-got dan tembok-tembok yang berdiri sendi- 
ri asal saja konstrusinya tidak berubah; 

if. semua kegiatun/pekerjaan bangunan yang disolengga- 
rakan oleh Pemerintah, propinsi, atau Kotamadya 

Surabaya, asal saja untuk itu diperoleh persetujuan 
lebih dahulu dari kepala daerah, dll.

Dengan adanya ketentuan yang demikian ini., maka se- 
harusnya bagi semua pemegang hak pakai/sewa tanah kalau 
ingin mendirikan suatu bangunan dapat menga-jukan izin ba
ngunan. Tetapi dalam kenyataannya seperti yang telah saya 
jelaskan di atas dan di dalam bab terdahulu* bahwa berda- 
sarkan kebijaksanaan Pemerintah Kotamadya Surabaya hanya 
hak pakai/sewa yang SK nya berwarna hijau saja yang dapat 
diajukan izin bangunan sedang untuk yang berwarna kuning 
dan merah tidak dapat di ajukan izin bangunan.
Mengenai permohonan izin bangunan bagi pemegang hak pakai/
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sewa dengan SK berwarna hijau banwa sebelum mengajukan. izin 
bangunan hendaknya pemohon melakukan persiapan-persiapan 

sebagai berikut: .
1. pemohon neminta formulir surat permohonan izin ba

ngunan ( SPIB ) di kamar nomor 86 ( gedung lama ) 
jl. Taman Surya nomor 1 Surabaya;

2, mengajukan permohonan penelitian lokasi} atau per
mohonan membeli turunan garis sempadan ko dinas p&- 

rencanaan dan tat*- kota di \anar nomor 7b> untuk 
monporoleh ketentuan-kefcentuan/kedudukan garis sem- 
pada dan peruntukan tanah yang ditetapkan;

3* setelah mengetahui kedudukan garis sempadan dan per- 
untukannya, pemohon membuat gambar-gambar rencana 
bangu:ian yang dimaksud dengan skala 1 : 100, gambar- 
gambar detail konstruksi baja 1 : 5> gambar-gambar 
detail konstruksi beton skala 1 : 50 dan 1 : 20 
gambar-gambar detail kayu ( konstrusi kayu ) skala
1 : 10 dan gambar situasi skala 1 ; 100/1 : 500, 
serta perhitungan-perhitunjan konstrusi yang diper- 
1ukan*
Gambar-gambar detail dan perhitungan-perliitungan . 
konstrusi hanya berlaku untuk rencana bangunan yang 
berkonstruksi berat;

if. untuk pendirian bangunan-bangunan non perumahan, 
perumahan-perumaha ’ real estate, terl-ebih-d&hulu 
supaya incrap eroleh Surat Persetujuan Walikotamadya
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Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ( SPW ), izin mem- 
buat jalan, izin zoning, izin pefoetakan ('~-oleh dinas 
perencanaan dan tata kota ), usulan penetapan nomor 
persil dan nama-nama jalan ( bagi perama;han-peruma- 
han yang diusahakan oleh real estate ),;:

5. formulir permohonan izin dimintakan surat keterangan 
ke lurah dan camat seternpat.

Sebagai langkah lebxh lanjut yang harus dilakukan oleh pe- 

mohon setelah semua. persyaratan yang tersebut di atas ter- 
penuhi adalah sebagai berikut:

1. mengisi surat permohonan izin bangunan yang dilara- 
piri gambar-gambar dan surat-surat lain yang diper- 

lukan masing-masing rangkap dua misalnya: surat ke
terangan lurah/kepala desa, surat persetujuan te- 0 
tangga sebelah raenyebelah dan belakang, hasil pene- 
litian lokasi dari dinas perencanaan dan tata kota. 
Kemudian dikonsultasikan ke bajian pengav/asan dan 
penertiban bangunan untuk diadakan penelitian ter
hadap syarat-syarat administrasi dan tehnik; ke ba- 
gian konstrunsi, ke bagian pendaftaran bangunan dan
H.O.

2* setelah syarat-syarat administratif dan tehnik ter- 
nyat telah terpenuhi, permohonan izin dibuatkan pe- 
rincian restribusi izin bangunan oleh petugas-petu* 
gas bagian pengwasan dan penertiban bangunan;

3. perincian restribusi izin bangunan Setelah disetu-
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jui kepala bagian pengawasan dan penertiban bangu
nan, seluruhnya berkas permohonan kepada petugas- 
bagian umum/tata usaha dinas untu dibuatkan kwitansi 
pembayaran; restribusi ke kas Pemerintah Kotamadya 
Daerah Tingkat IT Surabaya;

/f# dengan bukti pembayaran restribuci tersebut di atas 
pemohon memaksukan SPIB di bagian umum/tata usaha, 
dan sebagai bukti bahwa pemohon yang dimaksud telah 
resmi diterima dinas, pemohon menerima bu&ti tanda 
penerimaan/permohonan izin bangunan;

5. proses selanjutnya adalah oleh dinas pengawasan 
pembangunan.
Mengenai jangka waktu izin bangunan tidak diatur 

dalam Perda no. 55 tahun 1955 karena jangka v/aktunyu tidak 
terbatas. Jadi, berlaku terus salama bangunan: itu berdiri 
asal saja tidal-: dilakukan perubahan-perubahan yang menyim
pang dari ketentuan izin yang diperbolehkan. Sedang untuk 
berakhirnya pemberian izin bangunan, karena jangka waktu 
nya tidak t e r b a t a s , hanya dapat terjadi karena adanya pen- 
cabutan, Pencabutan terhadap izin bangunan ini dilakukah 

apabila:
1. dalam menyelenggarakan pekerjaan menyimpang dari 

aturan-aturan dalam perda tersebut atau dari sya- 
rat mengikat yang ditentukan dalam surat izin ba
ngunan;

2* dalam menyelenggarakan pekerjaan menyimpang dari
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rencana-rencana dan garabar-gambar yang merupakan 

dasar untuk pemberian izin bangunan;
3* kepala daerah berpendapat bahwa berdasarkan ketera- 

ngan-keterangan yang kemudian ternyata tidak benar, 

izin seharusnya tidak diberikam.

2 Peralihan Bangunan yang Ter.jadi Terhadap Bangunan yang 
Berdiri di Atas Tanah Hak Pakai/Sewa

Bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah ha1* 
^akai/sewa Kotamadya Surabaya umumnya dapat dialihkan me- 
lalui bcberapa cara,misalnya: dengan hibah, pewarisan, dan 

jual beli, Dengan adanya peralihan yang dilakukan terhadap 
bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah hak pakai/se

wa ini mau tidak mau harus di ikuti dengan peralihan^tanah- 
nya pula* V/alaupun dengan tegas telah dinyatakan dalam 
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam SK pemberian 
hale pakai/sev/a bahwa hak pakai/sewa tanah Kotamadya Sura
baya • tidak dapat dialihkan baik sebagian raaupun keselu- 
ruhan kepada pihak lain selain^yang namanya tercantum da- 
lara SK tersebut* Tetapi walupun demikian Kotamadya Suraba
ya masih memberikan pengecualian terhadap ketentuan ini 
yaitu bahwa untuk dapat mengalihkan hale pakai/sewa tanah 
harus sfeizin Kotamadya Surabaya lebih dahulu* Untuk per-, 
alihan tanah hale pakai/sewa Kotamadya ^urabaya dapat dila
kukan dengan cara balik nama. Balik nama di sini adalah 

perubahan kepemilikan hak pakai/sewa tanah dari pemilik
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yang lama ke perailik yang baru. Balik nama ini dapat di
lakukan pada semua warna SK pemberian hak pakai/sewa,. .. 

Dengan mclakukan balik nama ini tidak secara otomatis hak 
paki/sewanya berpindah karena balik nama ini merupakan sa- 
lah satu pertimbangan yang dilakukan oleh Walikotamadya 
Kepala Daerah Ti rgkat IT Surabaya dalam meraberikan hak pa
kai/sewa . Kengapa dikatakan demikian? Dikatakan demikian 

karena sesungguhnya hak pakai/sewa yang dimiliki oleh pi
hak I di dalam SK tersebut telah dicabut dan bersamaan 
dengan pencabutan itu hak pakai/sewa diberikan kepada pi
hak ke II ( pembeli, pev/aris atau yang meneriiaa hibaii )■.*. 

Kalau demikian halnya, maka status tanali halt pakai/sewa 
setelah dilakukan pencabutan tidak lagi raenjadi milik 
pemilik pertoma, tetapi telah kembali kepada Kotamadya 

Surabaya dan permohonan hal'ik. nama dengan maksud agar ta
nah hale pakai/sewa dapat berpidah tanjan ke piiiak ke II 
tanahnya berasal dari tanah hak pengelolaan bukan dari 
tanah halt pakai/sewa. Jadi, dengan kata lain pihak ke II 
memporoleh tanah hale pakai/sewa tersebut dilakukan dengan 
suatu permohonan baru seperti halnya dengan peresmian/ 
penertiban untuk pengesahan hak pakai/sewa tanah Kotama
dya Surabaya.

Di dalam pembaliknamaan hale poL.J./sewa antara pihak 
yang mengalihkan dirtetahui dan tidak ada perbedaan dalam 

persyaratan mengalihkannya. Persyaratan yang harus dipenu- 
hi oleh pihak yang mengalihkan yang diketahui harus membu-
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buat surat permohonan balik nama hak pakai/sewa tanah Ko
tamadya Surabaya yang ditujukan kepada Walikotamadyu jlô a- 
la Daerah Tinjkat II Surabaya c.q. Kepala Dinas dan Rumah 

Kotamadya Surabaya dengan menyebutkan identitas para pihak 
yang terdiri dari: nama, aomor tercatat dalam kartu anggo- 
ta keluarga, tanggal lahir/umur, kev/arganegaraan, pekerja- 
an dan alamat tempat tin~ja.). DI samping itu, p.erlu diser**- 

takan laijipi ran-1 apiran yaaj b-*rupa:
1* surat keputusan v/alikotai-.adya;
2. kwitansi peraba/aran sev/a ta*:ah tahun terakhir saat 

diajukannya pei20hor.ĉ i ini;
3* surat izin bangunan/tanda terima permohonan izin 

bangunan;
/f. surat pernyataan bermaterai Rp. 500,- kapan didi

rikan banjunan;
>  gambar rooilijn terbaru;
6. bukti perlunatsan perabayaran pajak dari dinas dan 

pendapatan daerah;
6. pas foto terbaru dari pihak jx*ngopL-r ukuran if X 6 

Cm. yang berjuralah lima lembar;
7. surat jual beli/hibah.

Apabila yang mcngoperkan tidak diketahui, maka selain per- 
syaratan yang harus dipcnuhi seperti di atas, harus dibu- 
at surat kesaksian oalik naun hak pakai/sewa tanah Kotama
dya Surabaya berhubung pihak I ( yang mengalihkan/pengo- 
per ) tidak diketahui alamatnya atau meninggal dunia.
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Berdasarkan kenyataan di atas penerapan asas horisontal 
terhadap bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah hak 
pakai/sev/a tidak dapat diterapkan secara murni yang arti- 
nya pemilik dari bangunan tersebut tidak .dapat begitu sa<- 

’ja dapat mengalihkannya kepada pihak lain tamp a izin dari 
Kotamadya Surabaya sebagai pihak yang memberi hale atas ta
nah tersebut.
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BAB VI 
P E N 0 T U P

I. ^esimpulan
D;*ri permasalahan yang telah saya uraikan dalam bab

II, III , IV, dan V dapat saya simpulkan sebagai berikut:
1. peranan yang diberikan oleh Kotamadya Daerah Ting

kat II Surabaya dalam bidan/? pengadaan hak atas ta
nah sebelum dan sesudah UUPA seperti yang telah 
saya uraikan dalam bab II ternyata dalam bidang 
pengadaan hak atas tanah, Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya telah melakukannya baik sebelum dan se
sudah UUPA;

2. dalam hal pengadaan hak atas tanah yang dilakukan 
Oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai 
pelaksananya adalah perusahaan tanah dan rumah yang 
kemudian diganti dengan dinas tanah dan rumah ber- 

dasarkan SK Walikotamadya Surabaya no. 467/K 1972;
3. hak pengelolaan tanah yang dimiliki oleh Kotamadya 

Surabaya yang kemudian diberikan kepada pihak ke 
tiga dengan hak pakai/sewa sebagian besar masih be- 
lum didaftarkan;

if, hak pakai/sewa tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Su- 

rabaya. yang diberikan kepada pihak ke tiga merapunyai 
tiga bentuk/warna SK yang berbeda yaitu: hijau, ku- 
ning, dan merah;

72

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERKEMBANGAN PERANAN KOTAMADYA ... YUSUP EFFENDI



ke tiga raacam/bentuk SK yang berbeda ini mengaki- ■ 
batkan adanya perbedaah jangka waktu yang diberikan, 
dalam hal pengajuan izin bangunan;

$. bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah hak 
pakai/sewa yang telah saya uraikan dalam bab V 
peruntukannya bergantung pada bunyi pemberian SK 
tersebut dan hampir semua macam bangunan dapat didi
rikan di atas tanah hak pakai/6ewa,

7- Di dalam pendirian bangunan-bangunan yang ada di 

atas tanah hak pakai/6ewa Kotamadya Surabaya harus 
memperoleh izin dari pejabat yang berwenang yang 
berupa izin bangunan dan di dalara pendirian bangunan- 
bangunan tersebut harus mematuhi masalah ^aris aaM- 
padan bangunan dan garis senpadan pagar;

3.peralihan bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah 

hak pakai/sewa Kotamadya Surabaya kepada pihak. ke 
tiga baik yang dilakukan dengan cara hibah, 'pevvari- 
san maupun dengan cara jual belt akan disertki de
ngan peralihan hak pakai/sewanya dan untuk mengalih- 
kan bangunan-bangunan ini yang disertai dengan per
alihan hak pakai/sewanya dilakukan dengan cara balik 
nama hak pakai/sewa tanah Kotamadya Surabaya.

-Saran

Mengenai hak pengelolaan yang dimiliki oleh Kotamadya 
Surabaya yang kemudian diberikan kepada pihak ke tiga
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dengan hak pakai/sewa, seyogyanya hak pengelolaan terse
but didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku 
karena bila tidak didaftarkan atau dilakukan balik nama 
dari tanah negara ke tanah hak pengelolaan, maka tanah 
yang diberikan kepada pihak ke tiga dengan hak pakai/ 
sewa tanahnya berasal dari tanah negara dan bukan bera- 
sal dari tanah hak pengelolaan* Dan dengan tidak dilaku- 
kannya pendaftaran ini, maka Kotamadya Surabaya dalam 
memberikan hak atas tanah kepada pihak ke tiga yang be- 
rupa hak pakai/sewa menyalahi peraturan yang berlaku.
Di'dalam pemberian hale pakai/sewa yang terdapat tiga 
macam warna SK yang berbeda yaitu: SK yang berwarna hi- 
jau, kuning, dan merah seyogyanya diberikan dengan satu 
macam warna SK saja yaitu SK yang berwarna hijau karena 
SK ini dalam kepemilikannya menyerupai hak milik dan 
dengan segala kelebihannya bila dibandingkan dengan SK 
yang berwarna kuning maupun merah.
Dalam pemberian SK yang berwarna hijau hendaknya persya-

pratan mengenai luas minimun tanah 100 M ditinjau kem-
%

bali karena banyak sekali penduduk dari kalahgan mene- 
ngah ke bawah yang memiliki tanah halt pakai/sewa yang

pluasnya kurang dari 100 M. Dengan kata lain untuk tanah- 
tanah yang luasnya kurang dari 100 M yang tidak terkena 
garis sempadan hendaknya diberikan dengan SK yang ber
warna hijau karena bila tidak bangunan-bangunan yang 

berdiri di atasnya tidak dapat diajukan izin bangunan
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dan akan menimbulkan kesan banyaknya bangunan-bangunan 
liar yang berdiri di atas tanah hak pakai/sewa Kotama

dya Surabaya, tidak hanya bangunan-bangunan liar yang 
berdiri di pinggir-pinggir kali yang klta lihat seka- 
rang ini. Di samping itu, kalau hal ini dapat dilaksa- 
nakan akan meningkatkan pendapatan daerah dalam bidang 
pertanahan dan dalam bidang perizinan bangunan pada khu- 
susnya,

if. Kalau kita lihat banyaknya orang-orang yang memiliki 
bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah hak pakai/ 
sewa yang lebih dari satu karena terjadi melalui peralih
an bangunan baik yang dikarenakan adanya pewarisap* hibah, 
maupun jual beli, henckknya Kotamadya Surabaya melakukan 
tindakan-tindakan pencegahan guna menhindari pemilikan 
tanah yang berlebihan dan untuk mencegah adanya manipu- 
lasi di bidang pertanahan yang ada di Kotamadya Suraba-
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J A U 1

S U R A T  K E P U T U S A N

Nomor 
Lamp! ran

W A L I K O T A M A D Y A  K E P A L A  D A E R A H  T I N G K A T  ( I  S U R A B A Y A

Membaca Surat pcrmohomn Sdr/Ny ____  ____  __ . . canggal ___
uotuk peresmian/pemuiihan/perpanjangan / balik nama tanab guoa__

M e n l m b a n g  1 Bahw a (aonh yang dim ak tu d k an  ad alah  rreru p ak an  tebagian  dari tan ah  N eg ara  yang d l -

k o asak ifi k ep ada Fem erin iab  K o ta ira d y a  D acrah  T ln g k at II Surabaya, deQgMi b a k _______

— ........ —  _  ----------- ------------------------------bcrdaiarkao *ertifikat tanggal_______

2 Bahwa tidak ada fihak Uio yang mempunyai bak alai tanab terccbut
3 Bahwa permohonan Sdi / N y _______________________________ tenebut meourul

petaiuraa dan kclentuan yang betlaku dapat dikabulkaa

Hertgingai 1 Undang-Undaog No 5 tahun 1974 Lembaran Negara Republik Indoneiia tahuo 1974
No 38 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerab

2 Undang-Undang No 5 tahun i960 tentang Undang-Undaog Pokok Agraria
3 Peraturan Menteri Agraria No 9 tahun 1965 tenting pelakianaan tanab Negara dan 
ketentuao-ketentuan tentang kebijakianaan aelanjutnjr* yuntto Pefaturan Pamerintab No 8 
Tahun 1963 tentang Penguasaan taoah*tanah Negara

4 Undang-Undang No 51 Prp tahuo 1960 Lembarao Negara Republik Indoneoa tahuo 1960 
No 158 tentaog Laraogan pemakaian taoah taopa izin yang berbafc atau kuatanya

5 Peraturan Daerab Kota Bcstr Surabaya No 55 tabuo 1955 yuDCto Peraturan Daerab 
Kotamadya Surabaya No 3 tahun 1974 tentang peodiriaa baogun* bangunan dalam dacrah 
Kota Betar Surabaya

Menetapkan

Pettaro*

H E M U T U S K A N

Mencabut pada tanggal ________  bak pakai / K»a tanab atai nama Sdr / Ny
___ Kbagaimana tercantura dalam Surat Keputuian

Walikotatnadya Kepala Dacrah Tingkat II Surabaya tanggal ___
No _ .._.__ __________—.. .. yang terletak di

.________ _____ ____ teluai ± _____ _ M»

Kedua Memberikan hak pakai / iewa kepada Sdr / Ny
atai sebidang tanab yaog terletak di

seluas ±  . __ M 2 lebagaimana lebib jelat tertera dalam gambar yang dilatopirkas
pada Surat Keputosan ini yang dinyatakan dengan liogkaran garli mefab dengan hunif___
_______________ dan_______ __.____ __ aedaag uaog wajib taoah ditetapkan

untuk tiap-tiap M* ictabun lebiogga jumlab leluruhnya . .
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dengan jangka waktu_______ - _____ —  ( --------------- ---  - . )
tahua (eiftitung aiulat tanggal ....... ... ......... — — - — — -----  <Un
berakhir pada tanggal . ___ ... ____ - —  dan dapat diperpanjaog atas pennobooan
pemakai I penjewa dengan persetnjuan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan ketentuan 
sebagai berikut :
1 lumlah uang wajib setahun tersebut di atas harus dibayar tuaai pada waktu penanda tanganan 

kontrak tpembayaran lelanjutnya harm dibayar dimuka untuk mata 6 (enam) bulan aekali
2 Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berhak membah uang wajib pada suatu waktu apabila 

terdapat atasan-alaaao menurut ketentuan hukum
3 Jik* uwg wajib tercebot dalam Sub I tidak dibayar pada waktuoya karena kelainan pemakai/ 

penyewa maka dengan sendirinya dikenakan denda 5% (lima perten) dari jumlah uang wajib yang 
belum dibayar dengan ketentoan bahwa jumlah denda seluruhnya tencbut tidak akan tnclebibt 
25% (dua puluh lima pcrsen)

4 Taoab yang dipakai banya boleh dipergunakan untuk__________ . ______

A lJ

—  2 —

5 Selambat-lambatoya dalam waktu satu tabun terhitung mulai dari pertama dalam bulan berikut- 
oya dalam mana Surat Keputusan ini diberikan pihak pemakai bans memulai dengan men*

dirikm __ ...________ _________ ., . . , . „ sesuai dengan rencana gambar-
gambar yang disyahkan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

6 Taopa idzin tertulis dari Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya baogunao tidak boleh diper* 
gunakan lain dari pada tersebut dalam Sub 4

7 Tanah tersebut barui dipergunakan sendiri dan tidak diperkcnankan baik seluruhnyafsebagian 
dialibkan kepada pihak lain tanpa idzin tertulis dari Kotamadya Daerah Tiogkat 11 Surabaya

8 Semoa pajak dan beban-beban lain sebagai akibat dari pemakai taoab ini menjadi tanggungso 
pemakai

9 Tanah hak pakai ini dapat dicabul secant sepihak oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 
apabila ternyata :
a Tidak membayar uang wajib sebesar satu angsuran dalam waktu enam bulan setelah lan>* 

pauoya batas waktu pembayarannya yang telah ditentukan dalam Sub I 
b Melaoggar aalah satn keteotuao dari Sub 4 5 6 dan 7

10 a Pemakai wajib menyerahkan tanah yang dipakai ini dalam keadaan baik kepada Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya setelah tanah tersebot dikosongkan dari banganan-bangunan 
mlliknya apabila jangka waktu habis ataa tidak diperpanjang atao tanah dicabut berdasarkan 
salah satu ketentuan dari Sub 9 diatas 

b Peogosongan taoab tersebut Sub 10a Ini haras dilakukan si pemakai sendiri di dalam jangka 
waktu yaog ditetapkan oleh Kotamadya Daerah Tingkat U Surabaya Jaogka waktu tersebut 
adalah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peoctapan tersebut diberikan dengan tertulis 
kepada pemakai secara tercatat 

c Jika sesudah waktu sub b masih terdapat bangunan menjadi bak milik Kotamadya Daerab 
Tingkat II Surabaya

11 Dalam soal«ioal yang berhubungan dengan pemakaian taoab ini kedoa betah pihak Bcmilib 
domisili di Pengadilan Negeri Surabaya
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kcliga Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam jurat keputusan ini akan diperbaiki/ 
diU'njau kembali sebagaimana mestinya

CATATAN : 1 Uang wajib selama jangka.... .......... bulan (____________ )
telah dibayar di kas keuangan KoUraadya Daerah Tingkat IJ Surabaya dengan
rekening N o ___  ___... kas No „  . . ...
pad* Unggal--  _ .. ____ sebesar R p ______

2 Biaya wajib telab dibayar lunas pada tanggal .____ _ ___  ... .. dcngan nota
Rekening No ........... ....dan kas rekening No , .
sejumlab R p __________ __( __________________ j

ke empat : Sural keputusan ini rnulai berlaku tejak tanggal ditetapkan

Vang bertanda tangan dibawah ini 
menyatakan menerima hak pakai atas 
tanah tersebut dengan syaral-syarat 
sebagai ditcntukan diatas

Ditetapkan di 
Pada tanggal

S U R A B A Y A

A n. Walikotamadya KepaJa Daerah 
Tingkat II Surabaya 

Sekretaris Wilayah / Daerah

tanda tangan /cap jari

nama terang

Su ra t Keputusan ini d lbuat rangkap 2 ( d u a )  untuk

Lembar ke 1 untuk Dinas Tanah & Rumah Kotamadya Daerah Tingkat (I Surabaya 
Lembar ke II untuk penyewa

Salinan S u rat Keputusan ini d isam paikan  kepada

1 Yth Kepala Inspektcrat Wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
2 Yth Kepala Bagiao keuaogao Kotamadya Dacrab Tiogkat II Surabaya
3 Yth Kepala Dinaa Perencanaan dan Tata koU Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
4 Yth Kepala Dina* Peogawaian Pembangunao Koiamadya Daerah Tingkat II Surabaya
5 A r i i p
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KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SURAT KEPUTUSAN
No. :............

Lampiran ; ................................

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Merabaca ;

Surat permohonan Sdr, / Ny......................tanggal . ..
untuk peresmian / penertiban / perpanjangan / baliknama tanah puna

Menimbang

Mengingat

1. Bahwa tanah yang dimaksudkan adalah merupakan sebagian dari tanah Negara yang dikuasa-
kan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan hak...........
berdasarkan sertifikat tanggal .................Nomor......................

2. Bahwa tidak ada fihak lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut.
3. Bahwa permohonan Sdr./Ny...........  tersebut diatas berdasarkan peraturan-peraturan

dan ketentuan kebijaksanaannya pada prinsipnya dapat dikabulkan.

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 38 
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang*Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang*Undang Pokok Agraria.
3. Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1965 tanggai 6 Desember 1965 tentang Pelaksana- 

an Konversi hak penggunaan tanah Negara dan kebijaksanaan selanjutnya ,yo Undang-Undang 
No, 8 tahun 1953 tanggal 24 Januari 1953 tentang penguasaan tanah Negara.

4. Urrdang-Undang No. 51 Prp. tahun 1960 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 
No. 158 tentang larangan pemakaian tanah tanpa idzin yang berhak atau kuasanya.

5. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 55 tahun 1955 yo Peraturan Daerah Kotamadya 
Surabaya No. 3 tahun 1974 tentang pendirian bangun-bangunan dalam daerah Kota Besar 
Surabaya.

MEMUTUSKAN
I. Mencabut pada tanggai:......  hak pakai/sewa tanah a.n. Sdr./Ny.................

sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya tanggal: ............ No.:.........  terletak di:................
seluas ± ................M2.

II. Memberikan hak pakai/sewa kepada Sdr./Ny...................  bertempat tinggal
di ................................................ dengan jangka waktu
3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal :................ . dan berakhir sampai tanggal
................  atas sebidong tanah yang terletak di..................
luas ± .........  M2 sebagaimana tertera dalam gambar teriampir pada Surat Keputusan
Ini dinyatakan dftlam garis merah dengan huruf : ............  dan ........  karena
bangunan yang berdiri di atasnya terpotong garis sempadan/luai pemakaian tanah tidak me* 
menuhi syarat untuk diajukan idzin bangunan.
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Dengan syarat-syarat dan Ketentuan-ketcntuan seb&gai borikut :

1 Uang wajib harus dibayar tiap-tiap 6 (enam) bulan sekali atas tagihan Juru tagih atau mem- 
bay&r sendiri kc Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya meLUui Dinaa Tanah & Rumah.

2. Apabila terdapat aiasan-alaaan hukum atau karena alasan-olasan lain yang bersangkutan do- 
ngan pcndapatan (income) Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat [I Surabaya berhak mwiaik- 
kan uang wajib atas tanah yang di pakai yang harus ditaati oleh pihak pemakai/penyewa.

3. Bangunan yang bcrdiri diatas tanah yang diborikan hak pakai/tcwa yang tcrpotong garis 
sempadan harus dibongkar sendiri oleh sipemilik bangunan dan discsuaikan dcngan syarat 
garis sempadan yang tclah ditetapkan.

4. Tanah yang diberikan hak pakai/sewa tidak dapat diajukan untuk idzin bangunan karona 
tidak memenuhi syarat luas yang ditetapkan berdasarkan Pcfencanaan 4 Tata Kota.

5. Baik tanah/bangunan/rumah harui dipergunakan/ditempati sendiri oleh aipemakai/per.yewa 
yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dan tidak diperkenankan baik seluruh* 
nya maupun sebagian dialihkan kepada pihak lain, tanpa idzin tortuJis dari Kotamadya 
Daerah Tingkat II Surabaya.

6. Semua pembiayaan dan beban-beban lain sobagai akibat dari pemakaian tanah ini menjadi 
tanggungan pemakai/penyewa.

7. Hak pakai/sewa tanah ini dapat dicabut secant sepihak oleh Kotamadya Daerah Tingkat U 
Surabaya apabila ternyata melanggar salah satu kctentuan tersebut diatas.

C A T A T A N :
1. Uang wajib selama jangka waktu ........... bulan tclah tcrbayar lunas di Kas Keuangan

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Rekening No.: ..........  Kas Rekeninj;
................. tanggal ................. sebesar R p .................
(.............................. )

2. Biaya wajib telah tcrbayar lunas pada tanggal .................................
Dcngan Nota Rekening No.............Kas Rekening No.....................

sejumlah Rp........................
III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
X) Corot yang tidak perlu.

Y an g  b ertan d a  tangan  d ib a w a h  mi 
m en ya ta k a n  m en erim a  hak pakai 
atas tanah  tc r s o b u t  den gan  syarat- 
syarat sebaga i d ite n tu k a n  d iata s. D ite ta p k a n  Hi : S U R A B A Y A

Pada tanggal

a.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11 
Surabaya

Sekretaris Wilayah/Daerah 
Tingkat II Surabaya 

t-mda tangan/cap  jari 11 • b.

( .....................
nama itTiim;

< ......
N IP.
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KOTAMAOYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SURAT KEPUTUSAN
No.
Lampiran :

Membaca

Mcnimbang

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT N SURABAYA

Surat permohonan Sdr. / Ny......................tanggal : ...
untuk peresmian / penertiban / perpanjangan / baliknama tanah guna

Mengingat

1. Bahwa tanah yang dimaksudkan adalah mompakan sebagian dari tanah Negara yangdikuasa*
kan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan hak...........
berdasarkan sertifikot tanggal .................Nomor......................

2. Bahwa tidak ada fihak lain yang mempunyai hak alas tanah tersebut.
3. Bahwa permohonan Sdr./Ny. ..............  tersebut diatas berdasarkan Peraturan

dan ketentuan kebijaksanaannya pada prinsipnya dapat dikabulkan untuk sementara.

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 38 
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

2.' Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentan'g Undang-Undang Pokok Agraria.
3. Peraturan Menteri AgTaria No. 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konveni hak penggu- 

naan tanah Negara dan kebijaksanaan selanjutnya yo Undang-Undang No. 8 tahun 1953 
tanggal: 24 Januari 1953 tentang penguasaan tanah Negara.

4. Undang-Undang No. 51 Prp. tahun 1960 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 
No. 158 tentang larangan pemakaian tanah tanpa idzin yang berhak atau kuasanya.

MEMUTUSKAN
I. Mencabut pada tanggal :......  hak pakai/sewa tanah a.n. Sdr./Ny....... x........

sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya tanggal: ......:.....  No.:............ terletak di : ............
seluas ............... M2.

II. a. Memberikan hak pakai/scwa kepada Sdr./Ny................... bertempat tinggal
di ..................................  ber$ifat jementara dengan jangka waktu
1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal :................ .......dan berakhir sampai
tanggal: .........  itai sebidang tanah yang terletak di.......................
luas + ..........M2 lebagaimana tertcra dalam gambar terlampir pada Surat Keputusan
ini yang dinyatakan dalam garis merah dengan huruf :.........  dan......... karena
pemakaiannya tidak sesuai dengan Tata guna tanah yang telah ditetapkan berdasarkan 
PerencanaAn dan Tata Kota.
b. Uang wajib setahun ditetapkan sebesar Rp................ ( .................
.................................................  ) yang pelaksanaannya
dapat dilakukan tiap setengah tahun (enam bulan) tekali.
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Dengan syarat-syarat dan Ketentuan-ketenluan sebagai benkut

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan jangka waktu 1 (satu) tahun seperti tersebut dalam 
sub. Ii-fi tersebut di atas apabila sewaktu-waktu Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 
momerlukan/mengatur atau melaksanakan rcncananya terhadap tanah termaksud pemakai 
harus mentaati/roelaksanakannya tanpa syarnt (sesuai dengan pemyataan terlampir) dan 
atas biaya serta tanggungan sendiri, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat 
pemberitahuan dari Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

2. Uanc wajib harus dibayar tiap-tiap 6 (enam) bulan sekali atas tagihan juru tagih atau mem
bayar sendiri ke Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Dinas Tanah & Rumah.

3. Apabila terdapat alasan*alasan Hukum atau karena alasAn-alasan yang lain yang bersangkutan 
dengan pendapatan (income) Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berhak me- 
naikan uang wajib atas tanah yang dipakai yang harus ditaati oleh pihak pemakai.

4. Tanah termaksud harus ditempati sendiri oleh sipemakai/sipenyewa yang namanya tercan* 
turn dalam surat idzin ini dan tidak diperkenankan baik seluruhnya maupun sebagaian di- 
nlihkan kepada pihak lain, tanpa idzin tertulis dari Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

5. Semua pembiayaan dan beban-beban lain sebagai akibat dari pemakalan/persewaan tanah 
ini menjadi tanggungan pemakai/penyewa.

6. Terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan, maka tanah yang diberikan hak 
pakai/sewa ini menjadi tanggungan scpenuhnya Sipcmakai/Sipenyewa tanah yang bersang- 
kutan.

7. Hak pakai/sewa tanah ini dapat dicabut secara sepihak oleh Pemerintah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surabaya, apabila ternyata melanggar salah satu Ketentuan tersebut pada Sub. 2 
dan 4 tersebut diatas.
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C A T A T A N

1. Uang wajib selama jangka waktu ..........  bulan telah terbayar lunas di Kas Keuangan
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya dengan Rekening No.: ..........  Kas Rekening
................. tanggal................  tebesar R p .................
(.............................. )

2. Biaya wajib telah terbayar lunas pada tanggal .................................
Dengan Nota Rekening No.............Kas Rekening No....... ..............

sejumlah Rp....... .................
m. Surat Keputusan ini mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan.
X) Corct yang tidak perlu.

Yang bertanda tangan dibawah ini 
menyatakan mencriirta hak pakai 
atas tanah tersebut dengan syarat- 
syarat sebagai dilentukan diatas. Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal

«

nnda  tangan/cap jari

( .............)
nama terang

Surat Keputusan ini dibuat rangkap 7 (tujuh) untuk :
1. Dinas Tanah L  Rumah Kotamadya Surabaya (asli)
2. Penyewa
3. Yth. Kep. Dinas Perencanaan & Tata Kota K.M.S.
4. Yth. Kep. Dinas Pengawasan Pembangunan K.M.S.
5. Yth. Kep. Seksi Pembukuan K.M.S.
6. Yth. Kep. Sub. Bag. Bendaharawan K.M.S.
7. A r i i p .

aji. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 
Surabaya

Sekretaris Wilayah/Daerah 
Tingkat II Surabaya

u. b.

(...............)
NIP. :

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERKEMBANGAN PERANAN KOTAMADYA ... YUSUP EFFENDI



“TIDAK DUUAL.

Pcrihal j Pcmohonar. Pcrpanjancan 
pcnainian tanah Kotana- 
dya Daerah t!:.II Ĥirabaya 
di ___ _

K c p ft d ft :
Ytlu Bept& Waldiotattadya Kepala Da*j*ah 

^in££nt;H Surabaya*
C,q, KepalA Dinas Tanah dan Runnh

Kotamadya Daerah Tl:» II ûrahnypu,
di'

A U R A  B A J J ,

Doncpn horr.at,
Ypnc bcxtan&a tancan dibrmah ini l:ani : 

N -a r. a
Tcrantflt dcn<jan Kartu Anccota 
Kcluar̂ ft ( K*S«K; ) I3or.or 
TAriGGftl lahir / U n u r
Kcwprcfrfin Nccara
P clxrjaan

Alflcat ternpat tincG^-
Bfcrsana ini nencajukan pornohanan pcrpanjanc^n pcr.ai:aian tanah 

Kotanaclya Daerah Tk. II Surabtyya yanc tcrlcta!: di .
yanc telah soya pcrolch dari hai: pal̂ u. bordfisarkan

Sur? t Keputusan Walikotanadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya. Nondr : 
______________________________ ________tar.GCPl

Adapun luaa twiahnyn adalah j 
Panjang : _______
Lobar : ___

JL2 dengan ukuraa ;
Dwtcr,

ncter
dengan bataa batas tanah 

Sobvlnh Utara.
Scbclah Timjr
Scbelah Sclatrn

I Scbelah ^orat
Df.mV-iflii p err oho nan saya r,.enc*n harapan untuk dapat dikfibulkwi*

{Jurabaya,
C U A T A N  :
Sebagai l(v ppiran surat pemohonan ini saya Iwnpirl̂ in :
1* Aalinya. Surat Ktputu3an Walikotanadya 

'Kopala Dncrah Tl;. n  Surabaya pt£& pw- 
nakaian. tanah yanc lana*

-2* Asli rtlxcinc persenaan tanah yanc 
torakhix.

3- &at:bar rooilijn tcrbaru .dari Dinas 
Ptroncwifum dan Tata Kota*
Surat K c tu rm c p n pclunasan pajak 
(Cldvronoc T03t ) dari Dinaa Pcndapatan 
can Pajak Daerah*

5%. Lina, lccbar pas foto dan dua lcnbar 
nftterai a* Rp. 25,-

Hornat kani,

J —

Kclurahan
Mongctahul

J—
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"frlDAK DIJUAU SU5U1
VAJiG-vELRDIEI' DIATAS TANAH ttOTAMADYA DATI I I  5UEAEALT.' 

DI : ............................................

Yang bortanda tanjran dihawah in i  kani :
N a n a  

Pokerjnan 
A 1 a n a. t  

Dengan in i  neneranckan dengan sebenamyn bah*ra kaoi n iliH , act*)ah bancunan 
tord ir l : x ) ,  beratap (.entinc, b^rdindinc batu topen^an dan papan, ukuran 

•  •  1
1 . . . . . . . . Meter, b erd ir i diataa a^bidanfi t«inah seluaa i ...................... .M2 dengan ukuran - 
panjang . . . . . . . . ........ M l e b a r .......................M, d in i l ik i  aojak tahuh....................aonpai ackAraac -  
boluo pemah di^anc/m..............oleh Pihak Inin. 

Apabila dikenudian hnri ternyata tanah tersebut ada yang nengakui den̂ -An -  
bukti yang lobih dapat dipcrtan'xxmc Jarmbkan nenurut penilaian Pencrintah KjtanAdya Dae -  
rah Tk. II Surabayft C.q.  Dinas Tannh dan Runah, naka toni bera^dia untuk acnincfftlknn ta -  
nah tersebut dan bcrsedia untuk diiabut kenbali i j in  peraewaan tanahnya. oleh Pcncrintah -  
Kotanadya Daerah Tin^tat II Surabaya. 

Adapun batas batasnya aebolah : 
U t a r a .................. : .................. ......................................... 
T i  o u r..................: ............................ . ........... .............................  
S e 1 a t a n : .......................... ..............................................

yang te r lo ta k  d i  .................... ................................................................Kolurahnjy’Doaa .................. . ..............

Kccanatan : ....................... ..
Mengenai kebenaran aurat pernyataan i n i  disakaikarv/diketahui o leh  :

1. N ana
Pekerjaon  

A lanat 

Kcdudukan 

2* F ana 
Peker̂ aan 
A la m t  
Kcdudukan

Sebacai Ketua R.T,

fliba^a.1 K .ifta  R .W ..............

Dcnikian surat pernyataan in i  kani bunt soba^Ai surat pcnilik& n y*nc syah 
untuk ciengurua pcrtanahan, -

Surabaya,........................................ .
D iaakaikan/dikctahui : Tftn6ft tant an P u n ilik

Surabaya,................................... .. Surabaya,..............................  M ctcrai

Nocicr ; ................ Ho' :  . . . . . . . . . . . . . . . . .  -
KotUA R.W. ........................................... Ketua K .T ................................

(_____________ )• (_
SurabAya tortan ct'a l .........................................

R eg iste r  N o ..............................................................

Uongotahui oencc-aahkan 
pcrnyntaan t s b T d ia ta s

C A U A T : .............................................................

.) L

Surabaya, t o r t n n ^ a l  . . . . . . . . . . .

R eg iste r  N o. : .......................................

Mcmcctfihui dan nonpcrhiat 
porr\yataan ta b . d ia ta s

KEPALA DESA
KELURAHAN

x ) .  C orot yang tid ak  perlu
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Px^rihfll : Pernohonan poresuinry'
penertiban untuk p o i ^ -  
sahan hal: polio i  ten ah 
^otanadyn Surabaya.

TIDAK DIJUAL.

K cp n d «  :

Y th . Bapok ffalikotooadyn Kepala Da«-rah 
T intf:at II'Surabaya

C .q . Kopala Dinas Tanab dan Ruooh 
Kotonadya. Do^rah T k .I I  Surabaya 

d i

S U R A B A Y A .

Dengan h u m at,

Yang bortanda tangan dibawah in i  saya :

Nana
Tercatat denrran Kartu An^ynutn 
Keluar^a (K .A .K . ) No.

TanGl.fll loJiir/Ucur

Kewar;;aon Nefnrn

Pekerjnan

* A laofrt-tcapat -tinc^nl

Bcrsaoa in i  nutcaou-tnn pernchcnan agar dapat d iresinkan untuk nendapatknn hak 
p a to i atas sebidang tanah n i l i k  Kotauadya daerah Tingkat I I  Surabaya ynng

saya ten p a ti se n d ir i te r l^ tn k  d i  ...........................................................................................................

Perlu snyn lnporkan d i s i n i ,  bahwa tnnah tersebu t te la h  saya ten pati

se jak  ta h u n ..................... sehin^ga sckaram; yanc saya pcroleh d a ri .................................

Adajun luns tanaimya adalah sebagai berikut :

Pnnjany : ......................................Meter

Lebar ......................................Meter

dengan batoa bntas tanah 

Sebelah Utarn 

Sebelah Tinur 

Sebelah S^latan  

Sebelah Barat
Perlu saya tonbohkan, bahna saya sanpai sebfcmnc boluo n e n ilik i  hak 

pakai tanah Kotanadya Daerah Tk. I I  Surabaya kocuali tanah yang snyn ten p ati  
sen d iri te r le ta k  d ia lo n a t terseb u t d ia ta s  dan berani ongkat suapah a ta s ko -  
bennrannya keteroncan saya tersebut d ia ta s .

Doniki/in pernohunan saya dengan harapan untuk dapat dikabulkan. -

Surabaya,
Catatan :

Sebagri lanpiran surat pomchonan in i  
. saya lanpirkan : 

x / » l .  Surat pcnun^ukan tan ah /su rat penunjukan 
p^nanpuneoty su rat pendaftaran pcoakaian 
tanah (H e rro g istra si) tahun 197^.

2 . Surat pernyataan b crn otcrai Rp. 2 5 , -  
tontang pendirian bangunan, dan nacan 
nya yang diketahui oleh Kelurahan -  
sotenpat.

3 . Ganbar r o c i l i jn  terbaru d a ri Dinas 
Perencanaan dan Tata K ota.

x ) .  Ccret yang tidak p e r lu .-

Horoat saya,

(. .)
Uengetahui :

Atas ketemngAn dalam surat pernohunan 
terseb u t d ia ta s ,

Kelurahan : ...........................................

{
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Jfi 00100S
( M o d e l  : T .  S / D T R  )

K E S A K S I A N  IJ A L IK  N A M A  H A K  P A K A I  /  S E W A  T A N A H  

K O T A M A D Y A  S U R A B A Y A ,  D E R H U B U N G  P I H A K  I (  Y A N G  M E N G O P E R K A N  )

T I D A K  D I K E T A H U l  A I . A M A T N Y A  A T A U  S U D A H  M E N I N G G A L  -  D U M A .

Y a n g  b e r ta n d a  ta n g a n  d ib a w a h  in i k am i

I . N  a  m  a  ; ______________________

T e r c a ta t  d a la m  K a rtu  A n g g o ta

K e lu a rg a  (  K .  A .  K . )  N n , ; ___________________________ ■_________________________________

T a n g g a l  la h ir  /  U m u r  ; ______________________ ______________________________________

K e w a r g a a n  N e g a ra  ; ____________________ ___ ________ ______________________________________

P e k e r j a a n  ;  ________________ ____________________________ _ _ _ _ _ ____________

A la m a t  tem p a i t in g g a l ; _______________________________________________

I I .  N  a  m  a ;

T e r c a ta t  d a la m  K a r tu  A n g g o ta

K e lu a rg a  ( K . A .  K .  ) N o .  ' ;  . ,  ^  —  _______ _______________________________________

T a n g g a l  la lu r  /  U m u r  : _______________________ ____________  _______

K e w a r g a a n  N eg a ra  : ______ ____________ _ . ,  ___________  .

P e k e r j a a n  : ___ _ _ _ _ _ _  _  ___________________  . ______

A la m a t  te m p a t u n g g a l ; ___________ _____________ _____________

K a m i t e n e b u t  I > h n  11 b erk en a n  m en g a n g k a i d ir i  selaku saksi, d a la m  h a l m i m em b er ! 

kesak sian , b a h w a  o r a n g  b e r n a m a  :

x ) .  y a n g  sek a ra n g  t id a k  d ik en a l a la m a in v a  /  m e n in g g a l d u n ia . a d a la h  seb a g a i p em ilik  n im a h  d a n  pem egansr

h ak  p a k a i /  »ew a  ta n a h  K o ta m a d y a  S u ra b a y a  terletak  d i _____________________________________

b e r d a ja r k a n  bu k ti S u ra t  K e p u tu s a n  W a lik o ta  N o .  : _________________________ _ _  ta n g g a l __________________ __

B a h w a  p a d a  ta n g g a l - te la h  m e n ju a l /  m e n g h ib a h k a n  rurr.ah i.ya

d e n g a n  p e n g o p e ra n  h ak  p a k a i /  rew a  ta n a h n y a  k e p a d a  :

N a m a  : ________  _____ ____________  _ _ _  . __________
T r r c a t a t  d a la m  K a r tu  A n g g o ta

K ctu a rg a  ( K .  A .  R . )  N o .  ; ___

T a n g g a l  la h ir  /  U m u r  ; ______________________________________________________________________________

K e w a r g a a n  N e g a ra  :  _________ ______________________________________________ ________________________

P e k e r j a a n  ;

A la m a t  te m p a t  t in g g a l :  _____________  — ___  — . ----------------------

b e rd a sa rk a n  b u k ti S u ra t  A k te  J u a l  -  B e l i /H ib a h  te r ta n g g a l ----------------------------------------------------— — -------------- ---------

K esa k sia n  in i k a m i b u a t  d a la m  k e a d a a n  s a d a r  d a n  t id a k  a d a  te k a n a n  d a n  p a k sa a n  dari 

s ia p a p u n , b ila m a n a  p e r lu  d a p a t  k a m i p e r ta n g g u n g  • ja w a b k a n  m e la lu i su m p a h  d im u k a  S id a n g  P e n g a d ila n  

N e g e r i  S u ra b a y a .

S u ra t  kesak sian  in i  d ib u a t  u n tu k  m e le n g k a p i fo rm u lir  p e r m o h o n a n  b a lik  n a m a  hak  

p a k a i /  s e w a  ta n a h  K o ta m a d y a  S u ra b a y a  d ia la m a t  te rse b u t d ia tas .

S u r a b a y a , ta n g g a l _________________ __________________19
Y a n g  m e n g a n g k a t  d ir i  se la k u  saksi

Y a n g  m e n g a ju k a n  p e r m o h o n a n

b a lik  n a m a  h a k  p a k a i/s e w a  ta n a h  ^  --------------------------------- ---------- ■ ^ --------------------------------------
K o ta m a d y a  S u r a b a y a , -  M e n g e ta h u i  :

K e p c n d u d u k a n  /  le ta k  ta n a h  y a n g  d im a k su d , 

K e p a la  L in g k u n g a n

(------------ _)-
x ) .  C o r e t  y a n g  t id a k  p er lu . ( )
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Perihal

(  M o d e l  ; T .  3 / D T R .  ) 

S u r a b a y a , ..................................... ......... . .......... 19 . . .  ..

K E P A D A

P e rm o h o n a n  b a lik  n a m a  '  ^ a p a k  W  A  L  I  R  O  T  A  M  A  D  ^ A

b a k  p a k a i I sew a  ta n a h  K e p a la  D a e r a h  T in g k a t  I I

K o ta m a d y a  S u r a b a y a  S u r a b a y a

• *—— ---------------  c . q , K e p a la  D in a i  T a n a h  d a n  R u m a h

K o ta m a d y a  S u ra b a y a

i -  d i

S u r a b a y a
D e n g a n  h orrn a t,

Y u n g  b e r ta n d a  ta n g a n  d ib a w a h  in i karat ;

I- N  a m  a  ; ______________________ ____ _____ ___  __________

T e r c a ta t  d a la n i K a itu  A n ^ g o ta

K e lu a rg a  { K . A  K .  ) N o . :  _  ____

T a n g c a l  la h ir  / U m u f  : ________  _______________________________  __ __

K e w a r g a a n  N e g a ra  : _ _____ _  . .................  ................

P e k e r j a a n  ; ..._______________ __________________________ ____________________________

A 'a m a t  te m p a t  tingtral : .................................................................... .................. ____________________

a d a la h  scU k u  p e m ilik  r u m a h  d a n  p e m e g a n g  h ak  p a k a i /s e w a  ta n a h  K o ta m a d y a  D a ti II

S u r a b a y a  d i J t . ________ _____________ b e rd a s a rk a n  S u ra t  K e p u tu s a n  W a lik o ta

N o . --------------------------------------------------------- _ se la n ju tn y a  d iseb u t p ih a k  p e r ta m a  b e r m a k m d

X )  u n tu k  m e n ju a l  /  m e n g h ib a h k a n  .ru m a h  k a m i t e r ic b u t  d e n g a n  p e n y e r a h a n  h a k  p a k a i /  

s ew a  ta n a h n ya  k e p s d a  :

11. N  a m  a _________ _ _______—

T e r c a ta t  d a la m  K a r tu  A n g g o fa

K c lu a ig a  ( K . A . K  )  N o .  ; ____ _____ _______ ______________ -  _________________ ____ _____

T a n g g a l  la h ir  /  U m u r  • ____________________________ _ ______ ________ *

K e w a r g a a n  N e g a r a  : _________ _____ ___________________________________ . . .  .

P e k e r j a a n  : ............. . . _______ ______-  . ______

A la m a t  te m p a t  lin g g a l i -  •• ______ _______ ______ __________________— .......................... *
( te la n jtn y a  d is e b u t  p ih a k  k e d u a  ).

S e h u b u n g a n  d e n g a n  h a l te rse b u t  d ta tas  k am i m o h o n . u n tu k  n i " m p n ;o lo h  

p e n c i u j u in  b a lik  n a m a  h ak  p a k a i / s e w a  ta n a h  K o ta m a d y a  S u r a b a y a  d ia la m a i d i a u j .

S esu a i d e n g a n  k e i t n t u a a  y a n g  te la h  d tg a risk a n  o le h  D in a s  T a n a b  &  P*um ah 

K o ta m a d y a  S u ra b a y a , m a k a  b e rs a m a  in i  k a m i s a n g g u p  m c la m p ir k a n  b u k t i  s e b a g a i k e len g  

k a p a n  sy a ra tn y a  s e b a g a i b e r ik u t  :

1. S u ra t  K e p u tu sa n  W a lik o ta rr .a d v a  N o .  • ___________- ____ — . ___________ —  tp l- • ........ - ..........—

2. K w ita n s i p e m b a y a ra n  sew a  ta n a h  fa h u n  te ra k h ir  *aat d ia ju k a n  p e r m o h o n a o  in i,

3. S u ra t  id z in  b a n g u n a n  /  t a n d a  te r im a  p e r m o h o n a n  id z in  b a n g u n a n .

4 . S u ra t  P ern yat& an  b e r m e te ra i  R p  2 5 , -  ( fo rm u lir  )  k a p a n  d id ir ik a n  b a n g u n a n  

{  p e rm a n e n t  j  tei*el>ut.

5 . G a ra b a r  f o o i l i jn  u k u r  t c rb a r u .
G. T a x  G le a r e n c e /b u k t i  p e lu n a ja n  p e m b a v a ia n  p a ja k  d a r i  D in a s  P a ja k  d a n  P e n d a p a ta n  

D a e rn h .
7. Pas p h o to  t e tb a r u  d a r i  p ih a k  p e n g o p e r  u k u ra n  ( 4 x 6 c m . )  ju m la h  5 ( l i m a )  le m b a r .

II. S u ra t  ju a l  b e l i /h ib a h  f d a p a t  c iiserah kan  se te la h  m e m b a y a r  b c a y i  b a lik  n a m a , d e n g a n  

m cn g i’si fg rm u tir  p e r s e tu ju a n  ke N o ta t is  /  C a m n t) .

9  C a t a l a n

K h u s iu  a p a b ila  p ih a k  p e r ta m a  tu d a h  t id a k  d ik e ta h u i a la m a tn y a  /  m e n in g e a l  d u n ia  

s e j* k  p e r m o h o n a n  Ini d ia ju k a n , h a r m  d ila m p ir i  F o r m u lir -k e s a k s U n  m o d e l  T . 5 / D . T . R . .

P ih a k  K e d u a , P ih a k  P e t ia m a ,
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Lampiron 

P orihal Permohonan baliknama 

hak pakai sewa tanah 

Kotamadya Surabaya -  

di

Snrkbatfa, _____ _________ ____________

Yth* Bapok Walikotamadjm Kepala Dae rath 

Tingjcat I I  Surabaya 

Cq. Kepala Dinas Tanah Ifan Rumah 

Hotamadya Daerah IK . I I  Surabaya 

di

S U R A B A Y A

Dengan hormat,

yang bertanda tangan dibawah in i  ka/ni i

1» N a m a t : ________ ________

T ercatat dalam kartu Anggauta :
Keluarga ( KSK ) No.

Tempat la h ir  /  Umur : ............

Kewargaan Negara : •

Pekerjaan j —

Ale mat tempat tin g g a l : ............  -

AcUlah selaku pem ilik  rumah dan pemegang hak pakai sewa tanah Kotam dya -  
Daorah Tingjcat I I  Surabaya di : — —
berdaaarkan Surat Keputusan Walikotamadya : No*......................
Se lan jutnya d isebu t pihak Pertama ber(aak3 ud. untuk aenjuel/mengfribahkan -  
rumah kami terseb u t den{7m  penyerahan hak pakai/^ewa tanahnya kepada 1

H i  N a 1  a  :

T ercatat dalam Kartu An jgauta
Keluarga ( KSK ) N o. t
Taftggal la h ir  /  Umur :
Kewargaan Negara : ................
Pekerj^an s s*
Alamat tempat tin g g a - t — —

S elan ju tn ya  der.^an hal tersebut diatas kami mohon untuk memperoleh- 
pereetuju&n baliknama hak pakai/sew a tanah K,K.S* di alamat d ia ta s*

Sesuai dengan kotentuan yang te la h  di gardskan o leh  Dinas Tanah dan -  
Rumah Kotamadya Surabaya, maka bersama in i kami sanggup jnelaapirkan bukti 
sebagai kelengkapan 6yaratnya sebagai berikut i

1 ,  Surat Keputusan Walikotamadya No* Tg l*
2* Kwitansi pembayaran sewa tanah tahun terak hir su rat diajukan permohonan 

i n i .
3* Surat la in *  bangunan/tanda terim a permohonan id t in  bangunan.
4 .  Surat Pernyataan ber/naterai Rp. 5PQt<-( Form ulir )  kapan d id irik an  bangunan 

( Permanent terseb u t )•
5* Oambar r o o i l i jn  ukur terbaru*
6 .  Tex. Clearanoe /  bukti perlunasan pembayaran pajak dari Dinas Pajak d & ri- 

Dinas Pajak dan Pondapatan Daerah.
7 .  Pas Poto terbaru dari pihak Pengoper ukuran ( 4 ^ 0  jumlah 5 ( liw a  )

* lembar,
6* Surat ju a l b e l i /h i b a i  (dapat diserahkan s e te la h  itembayar beayn balikaam a- 

dengan mengisi fo rm u lir  persetujuab di N otaris /  Camat.

CATATAN :

Khusos apabila  pihak Perta&a sudah tidak diketahui a la *a tfty a / oaninggal dunia 
se ja k  oermohonan in i  diajukan harus dilam piri Por/nulir kesaksjan aodel -
T* 5 /  W « .

PIHAK m u A , PIHAI PERTAMA •

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERKEMBANGAN PERANAN KOTAMADYA ... YUSUP EFFENDI



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH
Jl, Taman Surya No. 1 Tilp. 43051 s/d 43057 Ps. 153 

S u r a b a y a .

SURAT IJIN PEMAKAIAN SEMENTARA TANAH SEMPAOAN 

Nomor : 593.108/ /411.55/198

MEMBACA

MEMPERHATIKAN

MENGINGAT

Surat permohonan
beserta lampiran-lampirannya. tertanggal
dan tercatat dalam Agenda No. tanggal

Pertimbangan Staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Dati. II Surabaya.

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 
Daerah.

2., Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya No. 24 tahun 1955, menge
nai pemakaian sementara jalan, pertamanan, lapangan dan Iain-lain tempat 
umum dalam Kota Besar Surabaya

3. Peraturan Daerah Kotamadya Oati II Surabaya No. 15 tahun 1978 menge
nai retribust ijin pemakaian sementara jalan, pertamanan, lapangan dan Iain- 
lain tempat umum dalam Kotamadya Surabaya.

4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Surabaya No. 290 
tahun 1985 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan 
Umum Daerah Kotamadya Oati. II Surabaya.

5.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : A. Mencabut Surat Ijin Pemakaian Sementara Tanah Sempadan tanggal
No. An.Sdr.

pada tanggal :

B. Memberi ijin kepada :

untuk memakai sementara waktu sebidang tanah miiik/kekuasaan Pemerintah 
KotamadyaDati.il Surabaya, seluas ± M7. di

Pemakaian tanah guna ;

C. Memungut dan menagih retribusi "  IJIN PEMAKAIAN SEMENTARA TA
NAH SEMPADAN ” sebesar Rp.
( ) sebulan

D. Ijin pemakaian sementara tanah sempadan ini hanya dianggap dan berlaku 
setelah melunasi retribusi yang berlaku pada masa bulan berikutnya.

E. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Ijin 
ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN KEPADA :

Yth. 1. Bapak Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II 
Surabaya,

2. Kepala Sat. Urusan Tanah Sempadan/Sub 
Bagian Tata Usaha

3. Kepala itwilda Kotamadya Dati II Surabaya

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN KEPADA :

Yth. 1. Sdr. Kepala Sub Bagian Pembukuan.
2. Sdr. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan.
3. Sdr. Pembantu Walikotamadya di Surabaya*.....
4. Sdr. Camat................... .......................

Surabaya.

An. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat il 
S u r a b a y a ,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah

+) Lampiran: l.gambar
1. Surat pernyataan
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KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT YANG WAJIB 
DIPERHATIKAN DAN DITAATI OLEH PEMEGANG IJIN

Perda No, 24 tahun 19r.. ‘.'S'S"

Ijin Pemakaian Sementara Tanah Sempadan diberikan, untuk waktu selama lama 
nya 3 bulan, dan dapat diperpanjang setiap triwulan, asalkan memenuhi syarat- 
syarat sebagai berikut :

1. Ijin Pemakaian Sementara Tanah Sempadan diberikan dan dapat dipergunakan ha 
nya sebagai.

2. Pemegang Ijin pemakaian tanah dilarang menyewakan kepada pihak ketiga.

3. Balik nama ijin Pemakaian Sementara Tanah Sempadan kepada pihak ketiga harus 
mendapat ijin/persetujuan tertulis dari Pemerintah Dati II Surabaya.

4. Pembayaran retribusi tjtn Pemakaian Sementara Tanah Sempadan harus dibayar di- 
muka tiap triwulan, dibayar sendiri kepada Kas Pemda Kotamadya Dati II Sura
baya Iswat Dinas Pekerjaan Umum Daerah.

5. Ijin Pemakaian Sementara Tanah Sempadan scwaktu-waktu dapat dicabut oleh Pe 
merintah Kotamadya Dati. II Surabaya jika :

a. Tidak dipenuhi atau tidak ditaati syarat-syarat/dan ketentuan-ketentuan yang 
tercantum d'dalam ijin.

b. Pemegang ijin pemakaian sementara Tanah Sempadan sudah tidak berkepentingan 
lagi tanah tersebut.

c. Dalam waktu 30 ( tiga puluh } hari sesudah pemberian ijin tanah tersebut masih 
diterlantarkan.

d. Tanah yang dimaksud diperlukan untuk kcpentingan umum, pemegang ijin di- 
wajibkan mengosongkan tanah tersebut, dan dikembalikan dalam keadaan seper 
ti semula dalam waktu 30 ( tiga puluh } hari sesudah penetapan pencabutan ijin.

e. Apabila menimbulkan keresahan / sengketa.

Apabila syarat ini tidak dipenuhi, pengosongan tanah tersebut akan dikerjakan 
oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya atas beaya pemegang ijin. tanpa 
ganti rugi.

6. Pembayaran retribusi berlaku sampai pencabutan ijin,

7. Lain • lain :

Foto pemegang ijin;

N a m a  t e r a n g
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Surabaya* 19 , ,

Lampiran t 1 .  ganbsr.
2# Foto ©opy K .T .P .
3 *  Poto copy eujrat-2 tanalu

P erih al I Permohonan i j i n  sew a 
tonah sempadan.

i

Dengan hormat,

Yang 'bertanda -tangan dibawah in i  :

N a n a  ...........................................................................

Kebangsaan ! • » • • « « .........................  ......................... ..... ................................... ....

T em p at/T gl.lah ix  ; ................................... .......................................................... .....

Pekerjaan : ..............................  .....................

A l a m a t  .............................. .................................................................... ....

Dengan in i  kami mengajukan permohonan untuk diperkanankan nenyewa /  

melanjutkan sewa tanah ndlik/kekuasaan pemerintah Kotamadya D ati I t  Sura — 

boya yang te r le ta k  d i Jalan

I j i n  sewa tanah putuean Not 1 ♦ ♦ • ♦ ♦ » ....................................Tgl*

At&e nema ) * ■ • • • « « • • • • « « • • « • « • * • »

Tanah yang dimaksud akan kami pcrgwiakan .............................................................

Yang eekarang dalam keadaan .............................. ........................

Demikian permohonen kanip sebelumnya kami haturkcn banyate-banyak 

torim a kaaih

Harmat kami 
pemohon,

Kepada?
Yth* Dapak W alikotsnadya Kepala  

Daerah T in ie s t  I I  Surabaya

C .q . Dapak Kepala Dinaa Pekeyja. 
Umum Daarah.

Kgr^.AgfA, _PiTI_II  fflJRADAYA
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3urab-.y&,

Kepada
Y th .. Bek. Kepala Dinao Pekarja-vi 

Ucno Daerah
Kota.-aadyc. Drrti II  Surabaya ■

Dengan hcrmat,

Yang bertanda -tangan dibaic.h in i  :

K a m a  : ......... .......................... .....
A lan a* : .................. ............. .......
Peker jaan : ...................... .......................................................................................................................

aebegai penegang i j i n  ponakaian oementarn taiiah can pa dan yang te r le ta k  di ja 

lan : ................................................................................................................................... .........................................

Putusan n o ............................................................................................  T g l ............................................. ..

zengajufcan percohonan untuk dapetnya r.engalihkan hak perakaian oementara tanah 

senpadan terseb u t d iatas kepada :

IT a  tn a : ........................................................................................................ ....................................

A l a n a t  : ............................................................................................................................. *..........
Pekerjaan :  .............................................................................................................................................

yang selanjutnya perih al penbayaran cewa dan pemeliharaan atas tanah sc a p e -  

dan diaiaksud akan nenjadi tanggung jawab oaudara tersebut oepenuhnya.

Kemudian atas perhatian dan perkenan Bapak , la r i  ucapkan te r in a  kasih  yang 

se'oesar-beoarnya.

Horrjvt ksui,
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P E R M O H O N A N  I Z I N  B A N G U N A N

( D lm a iu b k a n  d l B a g ia n  U m u m / T a t a  U s a h a  D in a s  P * n g » w a s a n  P e m b a n g u n a n  K m . 6 6 )

Surabaya, tanggal _ ___ . .. 19___
Lampiran : - Surat Keterangan Lurah / Kepala Desa

- Surat Persetujuan Teungga sebelah menyebelah dan 
belafcang ( x)

- Hasil pcoelitiao lokasi dari Dinas Perencanaan
& Tata Kota

- Dua te l fambar ranctngan gedung
- Dua set detail konstruksi kayu/beion/besi (x)
- Dua set perhitungan konstruksi kayu/beton/besi tx)

Yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a  
Pekerjaan 
Alamat 
Bertindak atas nama :
Alamat
MENGAJUKAN PERMOHONAN MBMPBROLEH IJIN BANOUNAN UNTUK

Kepada
Ytb. Bapak Walikotamadya, Kepala Daerah 

Tiogkat It Surabaya 
lewat

Yth. Kepala Dinas Peogawatan Pembangunan 
Kotamadya Dati II Surabaya

xx (membongkar) Rumah / Rumah tambahan k a y u
mendirikan b a t u
merobah Lain - lain b e t o n
memperbaiki besi

xx)

«)

Digunakan sebagai 
Terletak diatas persil

___ __ KecamatanKelurahan/desa - -__________ _
Dengan status tanah : —  Persewaan Kotamadya Daerah Tiogkat II Surabaya

—  Negara dengan Hak -----------— -------

Pekeijaan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh kami sendiri / diborongkan kepada
N a m a  : -----_------ - ■—  — -------—— — ■— *•— ------
Alamat : ------- ------------------ ------
Keterangan lain - lain : ------------------------ - --- — —------.—

Meoyetujui 
Pemilik tanah/Kaasa alas tanah

Pemohon tersebut diatas

( cams taraog) ( nama terang)

x) Datanhal gedung bertingkat & berkonstruksi. 
xx) Coret yang tidak perlu.
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MEMBACA

MENGINGAT

Surat Ivoputusar. Tentang Ijin Sanguna i

i-o.

Surat Permohonan ff + +
P  p  o  P

bcserta gambar-gamuiir dan lampiran-lantpirannya, tcrtSgfel^ *  
dan tercatat dalam agenda No. , tanggal

tu01
*

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pcmerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang No.12 taliun 1957 yo Undang*Undang No. 1 Tahun 1961 tentang 

Peraturan Umum retribusi Daerah.
3. Surat Keputusan DPDP KPS tanggal 7 September 1957 No. 1590 /DPD.
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 55 tahun J955.
5. Surat Keputusan Walikolamadya KA1S No. 74.AVK/1981 tgl. 10 Maret 1981
6. Peraturan Dacralt Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 16 tahun 1982

MENETATKAN

M E M U T U S K A N

Member) ijin kepada 
untuk

dipersi!

fy
H
j
nC
£
3

Status tanah . •»
Dengan ketentuan „aimam tercantum dibalik Surat Keputusan ini bcserta lampir- 
an-lampirannya *), engan Catalan bahwa ijin ini tidak mangurangi kewajiban antara 
pemegang ijin di-ngun peimlik tanah yang digunakan, ataijtidak mengandung sesuatu 
ijin bagaimanapun juga yang ditetapkan oleh peraturan umum lainnya.

B. Memungut dan menagih retribusi
1. Sempadan
2. Ijin Bangunan

; Rp.
: Rp.

T E M S U S A N

(
J u m I a I) Rp.

)
C. Ijin ini hanya dianggap sah. jika telah ada bukti tanda pembayaran Uang Sempadan 

dan Uang Ijin Bailsman
Surabaya,

1 llip ik Walikoiamidvi Kepala Daerah 
Tinpkai II Surabaya

2 Kepala Inspektorai Wilayali Darrah 
Koiamatiya Daerah Tingkat tl Surabaya

I Kepala Ktntor Dinat l.uar IN .D A  -  KMS
*. I'<ml>»niu \Valikmama>lya di Suraba; a
5 C a m a <
A A m p  

Lampiran ftamliar.

daftar pemtriktaan 

pcrtiitunpn bcion/ Ih-m

A n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II 
S U R A B A Y A

KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN

Ir. BAMBANG KOENTJARSONO
NIP. 510041411
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KETENTUAN -  KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN t

PERDA No. 55 Tahun 1955
--------------------------------------------------------------------------------------- 2  i* i
1. GARIS SEMPADAN ROOILLIYN : Ci r

Garis Sempadan pa gar dan /  atau bangunan yang dtpasang /  ditentukan ditemp|jt L l e h  Dinas
Pcrcncanaan & Tata Kota harus diperhatikan / diindahkan dan pagar lama harg diundurkan
sampai Garis Sempadan-pagar tersebut. (Pasal 6 ayat 1 & 2). * /o

2. PEMAGARAN TANAH :
Sebelum pekerjaan dimulai, tanah yang akan dipergunakan supaya dipisahkan dari jalan • umum 
dengan pagar yang tingginya sekurang-kurangnya 2 (dual meter dibuat dari kayu, bambu atau 
song. Untuk bangun-bangunan bertingkat, pagar tersebut ditambah dengan 1 (satu) meter yang 
mcnonjol keluar, ( Pasal 22 ).

3. TANAH DIPERTINGGl :
Scbelum pekerjaan dimulai tanah yang akan dipakai harus dipertinggi sampai 10 Cm. diatas 
punggung jalan (Kruinweq) atau tititc yang ditentukan oleh Bagian Pengawasan St Penertiban Ba
ngunan. (Pasal 24 ayat 4)̂  . •-..m-.‘mri liio

4. S E S U A I  I JIN : L ',!:p S" * ^
Pckcrjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar-gambar lampiran ijin yang telah disyahkan 
oleh Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan beserta tambahan-tambahan dan perobahan*pero> 
bahannya. (Pasal 17 ).

5. PENUTUP GOT— JALAN, HUBUNGAN- 
HUBUNGAN DENGAN SALURAN (RIOOL) :

Scmua pekerjaan diiuar Garis Sempadan pagar (pembuatan oprit, Got jalan dsb.l torlebih da- 
hulu harus dilakukan menurut petunjuk-petunjuk Dinas Pekerjaan Umum. (Pasal 9 ).

6. PEMERIKSAAN -  UMUM :

Jika pckcrjaan telah sedemikian nipa jauhnya, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan sebagai di- 
tetapkan dalam “Peraturan Peijlirian Bangunan-Bangunan” maka hendaknya dengan segcra di* 
beritahukan pada Bagian Pengawasan A Penertiban Bangunan. (Pasal 46 ).

7. BETON BERTULANG : f

Tiap pekerjaan beton bertulang harus mengikuti petunjuk-petunjuk PB1 yang berlaku. (PasaJ 36)
8. KONSTRUKSI RANGKA ATAP DARI BESI :

Semua konstruksi besi harm mengikuti ketentuan2 umum yang berlaku. (Paul 53)

9. PERMULAAN DAN PENYELESAIAN :
\ Supaya diberitahukan kepada Bagian Pengawasan & Penertiban Bangunan tentang waktu per-
v mulaan dan penyelesaian pekerjaan. ( Pasal 29 )j—  ** • • •\ i/... ,/ •-- i

10. LAIN-LAIN. ' ” ' ‘ ’ 4 “ .
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S U R A T  P E R N Y A T A A N

Yang bertanda Ungan dibawah ini :
N a m a  :
Pekerjaan : ____
Alamat :__  .

. Berkenaan dengan surat permohonan ijin bangunan kami tertanggal —
x) __ _____ . untuk membongkar I mendirikan / merobah/memperbaiki / menambah bangu-
nan guna___ . terletak diatas persi!________—
Kelurahan/Desa __  Kccamaian --  .

Dengan disertai tasa kesadaran dan penuh pengertian, dengan ini menyatakan
1. Rflhwa kami, baik tangsung maupun tidak langsung. berjanji tidak akan melaksaoalun pekerjaan pemba

ngunan dalam bentuk apapun diatas petsil tersebut diatas sebelum mempcroleh ijin dati Pemenniah Daerah 
Tingkat I! Surabaya.

2. Bahwa kami akan, melaksanakan pekerjaan pembangunan tesuai dengan ijin re»m» yang berlaku serta mem- 
perhatikan ketentuan - ketentuan peraturan umum lainnya,

3. Bahwa apabila ternyata kami melanggar janji / pernyataan kami tersebut diatas, maka kami sanggup untuk 
ditindak menurut ketentuan hukum yang berlaku dan .kami akan mentaati segala keputusaa yang akan 
diambi) oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terhadap pelanggaran terjebut 
diaUi.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam r&ngkap dua dan kami landa tangani dengan penuh 
rasa keradaran tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun serta dapai 
digunakan apabila diperlukan.

Surabaya, tgl. .. .... - . 19---

Kami yang membuat peniyafaan tersebut diatas.

(b«tmet<rai Rp. 23.—  )

(................. )

a) Coret yang tidak diperlukan.

M I L I K  
PBIiPUSTAKAAN 

"VBXVBRSITAS A10LANC5OA’
S U B A B A Y A
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