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B A B I 

P E N D A H U L U A N

1. PERMASALAHAN : Latar Belakan# dlan Perumusannya

Seperti kita ketahui persoalan tentang tanah da- 

lam kehidupan manusia dewasa ini merupakan permasalahan 

yang cukup rumit, mengingat jumlah penduduk yang makin 

lama makin menlngkat, sedangkan tanah yang tersedia sa- 

ngatlah terbatas, Pemerintah dalan hal ini perlu mengaro- 

bil suatu kebijaksanaan dalam rangka pemenuhan kebutu- 

han akan tanah terutama se&ali pembangunan di bidang 

perumahan.

Usaha pengembangan perkotaan baik berupa perlua- 

san dengan menbuka terapat-tempat peraukiman baru di kota 

senantiasa membutuhkan tanah sebagai sarana imtuk raenun- 

jang kegiatan pembangunan tersebut, sehingga seringkali 

ditempuh dengan cara pembebasan tanah milik rakyat.

Tanah merupakan salah satu faktor yang penting 

bagi masyarakat Indonesia sebab sebagian basar penduduk 

Indonesia kehidupannya tergantung dari tanah, karena de

ngan tanah kita dapat mengambil manfaatnya dengan berma- 

cam-macam cara. Misalnya dapat dipakai sebagai borgt de

ngan ditanami dan sebagai suraber mata pencaharian yang 

lain. Dalam rangka pembebasan hak atas tanah perlu ada- 

nya pertimbangan-pertimbangan yang matang terhadap tanah 

yang dikenakan pembebasan sehingga pelaksanaannya dapat 

berjalan lancar.
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Di dalam hal penyediaan tanah untuk kepentingan 

pembangunan, terlihat adanya berbagai kepentingan yang 

saling bertentangan di satu pihak tanah sebagai sarana 

pembangunan dan dilain pihak tanah dipergunakan sebagai 

tempat peroukiman maupun sebagai keperluan lain yang ber- 

guna bagi raasyarakat umumnya.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakaanaan pemerin- 

tah mengenai pembebasan hak atas tanah, rnaka bentuk pe- 

raturannya dituangkan dalam PMDN No. 15 Tahun 1975 ten- 

tang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan 

Tanah, PMDN No. 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara 

Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pem

bebasan Tanah Pihak Swasta, PMDN No, 2 Tahun 1985 ten

tang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek 

Pembangunan Di Wilayah Kecamatan .

Sehubungan dengan pelaksanaan pembebasan hak atas 

tanah tersebut menimbulkan beberapa permasalahan antara 

lain adalah :

1. diatur dimanakah masalah pembebasan hak atas ta

nah ?;

2. aampai sejauh mana pembebasan tanah tersebut di- 

lakukan 7;

3* bagaimana proses pembebasan hak atas tanah ?;

4. apa akibat dari pelakBanaan pembebasan hak atas 

tanah bagi pemilik tanah yang dibebaskan ?;

5, faktor-faktor apa yang mendorong pelaksanaan 

pembebasan hak atas tanah ?;

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI BEBERAPA HAMBATAN DALAM ... SUINDRIYATI



6, hambatan-harabatan dalam pelaksanaan pembebasan 

hak atas tanah pada beberapa PT. Pembangunan 

Perumahan di Surahaya ?;

7« bagaimana cara mengatasl dan menyelesaikan ma- 

salah tersebut ?;

Demikian antara lain hal-hal yang akan saya ba- 

has, sehingga dapat diperoleh gambatan secara menyeluruh 

mengenai sesuatu yang bersangkut paut dengan masalah pera- 

bebasan hak atas tanah di Kotamadya Surabaya.

2. Penjelasan Judul

Judul ini saya jelaskan sebagai gambaran permasa

lahan yang timbul dengan adanya pembebasan hak atas tanah 

baik dari pihak yang minta pembebasan maupun dari pihak 

yang tanahnya kena pembebasan, yang untuk selanjutnya gu- 

na untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan maka banyak 

PT yang bergerak di bidang perumahan saling bersaing un

tuk mencukupi kebutuhan tersebut dengan berbagai cara.

Mengingat pentingnya tanah tersebut b,agi pemba

ngunan, maka perlu pattisipasi dan peran aktif dari ma- 

syarakat mengenai perlunya tanah sebagai sarana untuk 

menunjang pembangunan di bidang perumahan. Dan sasaran 

dalam penulisan skripsi ini adalah karena Surabaya di 

samping dekat juga mudah dalam penelitian dalam mempe- 

roleh data, di samping itu juga karena Surabaya adalah 

merupakan kota besar yang padat penduduknya sehingga 

masalah perumahan sebagai tempat tinggal adalah meru

pakan problem yang sangat penting untuk dipecahkan dan
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dan diatasi demi kesejahteraan rakyat banyak*

4

3. Alaaan Pemilihan Judul

Alasan saya memilih judul ini karena masalah tanah 

dewasa ini merupakan masalah yang cukup peka dan rumit, 

oleh karena itu perlu suatu penanganan yang serius dari 

pemerintah baik dalam proses / prosedurnya maupun dalam 

pelaksanaannya, sehingga tidak ada pihak tertentu yang 

mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Hal inllah yang 

menjadi penyebab kereeahan dalam masyarakat yang merupa- 

kan salah satu penghambat pembangunan dewasa ini, Pada 

asasnya hambatan yang biasa dialami oleh pihak swasta 

adalah disebabkan kurang adanya pengertian mengenai be- 

sarnya ganti rugi atas tanahnya yang kena pembebasan, 

yang sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi, sebab 

ganti rugi tersebut pelaksanaannya harus dilakukan seca- 

ra rausyawarah dengan cara tidak saling merugikan, se- 

hingga ada rasa kepuasan dari para pihak, Tetapi tidak 

jarang pula terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku* Dalam hal ini wajib 

bagi pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan pem

bebasan dan ganti rugi yang dilakukan pihak awasta ter- 

hadap masyarakat pemilik tanah ataupun sebaliknya dari 

pihak masyarakat yang tidak rela untuk melepaskan ta

nahnya dengan pertimbangan-pertimbangan lain, terutaraa 

pertimbangan ekonomis. Hal inilah yang mendorong pihak 

masyarakat untuk meminta ganti rugi yang sangat tinggi.
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Tulisan ini berusaha menganalisa faktor-faktor 

apa yang menjadi penghambat pelaksanaan pembebasan hak 

atas tanah di Kotamadya Surabaya dan bagaimana cara me- 

ngatasinya, dan dalam skripsi ini hanya saya kemukakan 

empat contoh PT pembangunan perumahan sebab PT tersebut 

merupakan salah satu PT yang cukup besar di kawasan ko- 

ta Surabaya dan dengan permasalahan yang cukup banyak.

4, Tu.juan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah seba

gai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, di samping un

tuk memberikan ulasan terhadap permasalahan dan hambatan 

yang timbul sehubungan diadakannya pembebasan hak atas 

tanah tersebut dalam kaitannya untuk keperluan proyek- 

proyek pembangunan terutama pembangunan di bidang peru

mahan, karena bagaimanapun juga hal tersebut menjadi tang- 

ggng jawab kita bersama sebagai masyarakat,

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat mem

berikan tambahan sumbangan pemikitan kepada masyarakat 

yang tanahnya terkena pembebasan sehingga diharapkan a- 

gar tercapai suatu kesepakatan antara pihak-pihak terse

but sehubungan dengan pelaksanaan pemberian ganti rugi 

berdasar harga dasar umum setempat.

5* Metodologl

a. Pendekatan masalah
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Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang 

umum dalam kaitannya untuk keperluan proyek pembangu

nan. Dengan metode deduktif ini ditarik kesimpulan dari 

hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus untuk ke- 

mudian disusun secara sistematis.

b. Sumber data

Untuk raemperjelas metode tersebut di atasf raaka 

bahan penulisan saya peroleh dengan cara :

1„ membaca tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungan- 

nya dengan masalah pembebasan hak atas tanah;

2, pengamatan secara langsung dengan pihak real es

tate yang bergerak di bidang pembangunan peruma- 

han;

3, wawancara dengan pejabat Pemda Tk II Surabaya ysng 

berhubungan dengan masalah tanah dan perumahan, 

serta pejabat lain yang ada hubungannya dengan 

masalah tersebut.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

Untuk pengumpulan dan pengolahan data dalam pe

nulisan ini, saya lakukan dengan cara membaca buku lite- 

ratur dari perpustakaan dan catatan lain yang ada hubu

ngannya dengan masalah yang akan saya bahas, untuk kemu- 

dian raelakukan penelitian lapangan dengan mendatangi ins- 

tansi yang ada hubungannya dengan permasalahan pada pe- 

rusahaan pembangunan perumahan yang ada di Surabaya.
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d, Analisa data

Setelah data tersebut diperoleh, kemudian disusun 

dan diuraikan serta dijelaskan secara sistematis dan di- 

kelompokkan menjadi berbagai kelompok pembahaean yang 

dapat dipertanggungjawabkan,

6, Pertanggung.jawaban Sistematlka

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah disusun 

sebagai berikut :

Pendahuluan saya letakkan dalam BAB I, karena me

rupakan gambaran secara luas mengenai latar belakang dan 

ruinusannya serta penjelasan lainnya yang berhubungan de

ngan judul pembuatan skripsi dengan disertai alasan dan 

tujuan serta metodologi yang dipergunakan sehubungBn de

ngan pelaksanaan permasalahan tersebut dengan disertai 

pertanggungjawaban sistematlka yang berisi keseluruhan 

dari pokok bahasan,

Tinjauan mengenai pembebasan hak atas tanah saya 

letakkan dalam BAB II, karena membahaa mengenai rfaktor 

yang mendorong pelaksanaan pembebasan hak atas tanah 

dalam rangka pembangunan dengan lebih dahulu menjelas- 

kan pengertian pembebasan hak atas tanah, yang kesemu- 

anya merupakan faktor yang dapat menunjang tercapainya 

keeeJahteraan masyarakat dengan cara mensukseskan pem

bangunan di segala bidang, terutama sekali pembangunan 

di bidang perumahan,.

Tata cara pembebasan hak atas tanah saya letak

kan dalam BAB III, karena dibahas mengenai bagaimana
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tata cara pelaksanaan pembebasan hak atas tanah balk yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta dengan men- 

dasarkan pada peraturan yang ada, sehingga dalam pelak

sanaannya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya ke- 

resahan yang timbul dari masyarakat. Karena bagaimanapun 

masyarakat sebagai pemilik tanah dan pihak lain yang, min- 

ta pembebasan perlu adanya suatu perlindungan hukum.

Permasalahan dan penyelesaian saya letakkan dalam 

BAB IV f yang isinya mengenai hal-hal yang menghambat 

pelaksanaan pembebasan hak atas tanah dengan mengetahui 

lebih jauh letak dan situasi tanah serta bagaimana cara 

penyelesaiannya.

Penutup saya letakkan dalam BAB V, karena berisi 

rangkuman dari segala permasalahan yang saya paparkan 

tadi untuk kemudian diringkas dalam bentuk kesimpulan 

dan saran.

8
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B A B II

TINJAUAN MENG-ENAI PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH

1, Pengertian Pembebasan Hak Atas Tanah

Akhir-akhir ini dirasakan adanya peningkatan kebu- 

tuhan akan tanah dalam masa pembangunan dewasa ini, se- 

dang tanah yang tersedia sangatlah terbatas jumlahnya. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh guna memenuhi kebutu- 

han akan tanah adalah dengan jalan pembebasan tamah milik 

masyarakat atau tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum 

adat dengan hak lain*

Sebenarnya masalah pembebasan tanah sudah pernah 

diatur pada masa penjajahan dahulu dengan Bijblad No.11372 

dan 12746 dengan cara pembelian tanah oleh negara tetapi 

karena pada masa sekarang negara sudah berkembang, maka 

peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi dan perlu di- 

ganiti dengan suatu peraturan yang baru yang susuai dengan 

keadaan yang sekarang ini, kemudian dlkeluarkanlah suatu ■ 

peraturan yang mengatur masalah tersebut yaitu peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan- 

Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, hal terse

but diperlakukan bagi pengadaan tanah yang luasnya lebih 

dari 5 Ha, Apabila tanah yang dibebaskan tersebut luasnya 

kurang dari 5 Ha maka berlakulah ketentuan PMDN No. 2 Ta

hun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keper

luan Proyek-proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan*

9
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Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dilakukannya 

pengawasan terhadap proses pengadaan tanah, di samping 

untuk memperlancar serta raempercepat proses pengadaan ta

nah.

Masalah tanah adalah merupakan masalah yang sangat 

rumit, karena bukan hanya untuk kepentingan atabilitas na- 

sional saja, tetapi hendaknya tanpa mengesampingkan kebu

tuhan orang banyak sehingga dapat tercapai kesejahteraan 

rakyat secara merata demi menunjang kelancaran pembangunan

Kegiatan pembangunan terutama sekali pembangunan di 

bidang materiil baik di kota maupun di desa senantiasa 

membutuhkan tanah sebagai penunjang kegiatan pembangunan. 

Usaha pengembangan perkotaan dapat ditempuh dengan cara 

pembangunan pemukiman baru yang letaknya di (Jaerah pinggi- 

ran kota yang mana kesemuanya memerlukan tanah sebagai sa- 

rananya, tetapi meskipun hal tersebut dilakukan untuk pem

bangunan hendaknya pengadaan tanah tersebut sesuai dengan 

peraturan yang ada dan berlaku serta tidak bertentangan 

dengan asas negara hukum*

Berkenaan dengan pengadaan tanah, maka ditempuhlah 

derrgan cara pembebasan tanah. Yang dimaksudkan dengan pem- 

bebaaan tanah ( Prijsgeving ) ialah " Melepaskan hubungan 

hukum semula yang terdapat diantara pemegang hak/ pengu- 

asa atas tanah dengan cara nemberian ganti rugi atas da- 

sar rauayawarah dengan pihak yang bersangkutan ”1

10

^Abdurrahman SH, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas 
Tanah "Dan Pembebasan Taaah Di Indonesia. Alumni/ Bandung,,
1983, hal 4^

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI BEBERAPA HAMBATAN DALAM ... SUINDRIYATI



Yang dimaksud dengan pembebasan tanah menurut Surat 

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Da/1 1/3/11/1972 adalah 

pembelian, peiepasan hak, pemberian ganti rugi dan atau 

dengan naraa apapun atas tanah beserta benda-benda yang ada 

di atasnya dengan maksud dipergunakan serta dimohon suatu 

hak* Pembebasan tanah tersebut adalah demi menunjang pem

bangunan dan untuk kepentingan umum atau daya guna tanah, 

oleh karena itu perlu .adanya kesadaran dari pemilik tanah 

untuk menyerahkan tanahnya dengan pemberian ganti rugi 

yang layak atas dasar musyawarah,

Jadi berdasarkan PMDN. 15 Tahun 1975 yang dimaksud- 

kan adalah perbuatan yang langsung atau tidak langsung me- 

lepaskan hubungan hukum yang ada antara pemegang hak/ pe- 

nguasa a tas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi 

kepada yang berhak/ penguasa atas tanah tersebut. Menurut 

PMDN No. 15 Tahun 1975 Pasal 1 (5) bahwa Tanah-tanah yang 

dibebaskan dengan mendapatkan ganti rugi dapat berupa :

a. tanah-tanah yang telah raempunyai sesuatu hak 

berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960

b, tanah-tanah dari masyarakat hukum adat

Dalam pada itu, untuk mencegah terjadinya hal yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundangan maupun garis-garis 

kebijaksanaan pemerintah mengenai persediaan, peruntukan 

dan penggunaan tanah maka diwajibkan kepada pemerintah 

daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembebasan dan pemba- 

yaran ganti rugi yang dilakukan oleh pihak swasta karena 

pada dasarnya dilakukan secara langsung antara pihak-pihak

11
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I L 1 E

R A U  1 12S l ) H  -----  1Z

yang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi dengan 

berpedoman kepada asas musyawarah ( tercantum dalam pa«> 

sal 11 PMDN No. 15 Tahun 1975 ).

Dari berbagai pendapat yang telah ada, maka di- 

sini ada pendapat lain yang menyatakan fr Pembebasan Hak 

atas tanah adalah pengambilan hak milik seseorang atas 

tanah oleh negara untuk kepentingan umum, yang pengam

bilan mana dilakukan oleh pihak yang memintanya berda

sarkan atas musyawarah dengan pemilik tanah dengan pem- 

bayaran ganti kerugian yang layak yang diberikan oleh 

yang merainta pembebasan kepada pemilik tanah, guna sete- 

lah tanah tersebut jatuh menjadi tanah negara, dapat di

berikan kepada pihak yang meminta pembebasan tanah de-

2
ngan hak yang baru n.

Menurut Boedi Harsono, bahwa hak railik atas tanah 

yang diperlukan itu dilepaskan oleh pemiliknya setelah 

ia menerima ganti kerugian dari fihak yang mengadakan 

pembebasan* Menurut Soedalhar, dari apa yang diuraikan 

oleh Abdurrahman dan Boedi Harsono maka dapat ditarik ke

simpulan bahwa unsur-unsur dari pembebasan hak atas tanah 

/ pelepasan hak atas tanah adalah sebagai berikut :

1. tanah yang dilepaskan/ dibebaskan adalah hak se

seorang atas tanah (hak milik seseorang atas tanah);

2. tujuan melepaskan hak/ pembebasan hak adalah untuk 

diberikan kepada fihak tertentu yang akan meneri-

^Soedalhar, Pembebasan Hak Atas Tanah, Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga, 1979
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manya dengan hak baru:

3. istilah " membebaskan/ pembebasan hak " itu dipa- 

kai bila ditinjau dari sudut fihak tertentu yang 

akan menerimanya;

4. istilah " melepaskan/ pelepasan hak M dipakai bila 

ditinjau dari sudut pemilik/ pemegang hak atas ta- 

nahnya;

5. sebagai dasar daripada pembebasan hak atas tanah 

adalah " kepentingan umum H

6. pembebasan tanah hanya dapat dilakukan dengan da

sar musyawarah;

7. pemilik hak atas tanah yang melepaskan hak atas 

tanahnya diberi ganti rugi oleh pihak yang akan 

menerima tanah dengan hak baru;

8. ganti rugi yang harus diberikan tadi harus layak;

9. hak milik si pemilik tanah raenjadi hapus setelah 

diadakan pembayaran ganti kerugian;

1G. hak milik atas tanah yang hapus tadi, tanahnya 

lalu menjadi tanah negara, yang kemudian diberi

kan kepada pihak yang memintanya dengan hak yang 

baru.

Asaa yang terkandung dalam pembebasan/ pelepasan 

dari hak atas tanah ialah asas musyawarah/ dengan perse- 

tujuan bersama dan asas kepentingan umum. Musyawarah me

ngenai :

a. tehnis pelaksanaannva;

b. besarnya ganti kerugian;

c. bentuknya ganti kerugian*

13
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Ditinjau dari sudut kepentingannya, maka pembeba

san hak atas tanah itu dapat dilakukan :

1 * untuk kepentingan umum;

2. untuk kepentingan pihak swasta;

3. untuk kepentingan peraerintah bagi pembebasan ta

nah oleh pihak swasta*

Pembebasan hak atas tanah untuk pihak swasta di- 

atur dalam Bab III PMDN No* 15 Tahun 1975 pasal 11 yang 

isinya bahwa pembebasan tanah untuk keperluan swasta pa

da asasnya harus dilakukanhsecara langsung antara pihak- 

pihak yang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi 

dengan berpedoman kepada asas musyawarah, sedangkan PMDN 

No. 2 Tahun T976 mengatur tentang pembebasan.hak atas ta

nah untuk kepentingan pemerintah bagi pembebasan tanah 

oleh pihak swasta. Pada dasamya pembebasan yang dilaku

kan oleh pihak swasta harus dilakukan untuk kepentingan 

pembangunan proyek-proyek yang bersifat menunjang kepen

tingan umum tanpa merugikan pihfck lain yang dalam hal 

ini adalah pemilik tanah yang dibebaskan tanahnya dengan 

suatu imhangan pemberian ganti rugi atas tanahnya.

Dalam hal untuk kepentingan umum pemerintah dapat 

juga menempuh suatu cara yaitu dengan pencabutan hak atas 

tanah dengan berdasar kepada UU No. 20 Tahun 1'961, hal 

tersebut dilakukan bila pemegang hak atas tanah memberi- 

kan harga yang terlalu tinggi maupun dengan alasan lain 

atas tanahnya yang dibebaskan*

14
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Yang dimaksudkan dengan Pencabutan Hak Atas Tanah

( Qateigening ) adalah :

Pengambilan tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh negara 
secara paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah men- 
jadi hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan pelang- 
garan-atau lalal dalam memenuhi suatu kewajiban hu
kum*

Jadi,antara pembebasan hak atas tanah harualah di- 

bedakan. dengan pencabutan hak atas tanah t pembebasan hak 

atas tanah yaitu menyerahkan tanahnya secara sukarela se- 

dangkan pencabutan hak atas tanah yang pengambilan tanah

nya dilakukan secara paksa oleh negara.

Apa yang telah diuraikan di atas adalah raengenai 

tata^cara pemerintah mencukupi kebutuhan akan tanah, ya

itu dengan pembebasan hak atas tanah dan pencabutan hak 

atas tanah.

2. Tanah Menunjang Pelaksanaan Pembangunan Di Bjdang 

Perumahan

Tanah adalah merupakan harta yang tak ternilai 

bagi sebagian masyarakat yang kehidupannya tergantung 

dari tanah, karena tanah besar sekali manfaatnya/ guna- 

nya bagi kelangsungan hidup manusia baik untuk hal-hal 

yang dapat menghasilkan uang maupun untuk dijadikan 

tempat tincgal/ bermukim sampai akhir hayatnya. Hal ter- 

sebut dapat kita lihat pada sebagian penduduk yang ta

nahnya ditanami berbagai macam tumbuhan yang hasililya 

dapat dipergunakan sebagai tambahan kebutuhan-kebutuhan
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hidup sehari-hari. Masalah tanah menyangkut sesuatu hal 

yang sangat vital, maka segala sesuatunya ditangani oleh 

pemerintah. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 33 

ayat 3 UUD'45 yang berbunyi " Bumi, air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di- 

pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ,r. 

Jadi, negara peranannya sebagai penguasa dan pemilikannya 

dapat diberikan kepada orang lain dengan hak tertentu, pe- 

nguasaan dari negara tersebut dimaksudkan untuk mencapai 

sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam art! kesejahtera- 

an dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum In

donesia yang merd'eka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

Hal tersebut juga dimuat dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 

1960- tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 2 

yaitu bahwa penguasaan atas tanah pada tingkatan tertinggi 

dikuasai oleh negara, sehagai organisasi kekuasaan selu- 

ruh rakyat.

Konsekwensi dari penguasaan tanah tersebut, maka 

negara dapat mencabut hak-hak atas tanah tersebut. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam pasal 18 UUPA yang berbunyi 

" Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa 

dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak- 

hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti keru

gian .'yang layak dan menurut cara yang diatur dengan de

ngan Undang-undang

Jadi, pencabutan .hak atas tanah tersebut haruslah 

untuk kepentingan umum, di sini sudah mencakup fungsi
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sosial yang penggumaannya untuk kepentingan bersama dan 

tidak boleh bertentangan serta merugikan masyarakat.

Pembebasan tanah adalah merupakan langkah yang 

dapat ditempuh oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan 

akan tanah yang diperlukan untuk pemenuhan akan peruma- 

han rakyat, oleh karena itu .pemerintah harus turun ta- 

ngan dalam masalah ini*

Dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan membu- 

tuhkan tanah sebagai sarananya, sedang tanah ya^g ter- 

sedia sangatlah terbatas sekali dibanding dengan per- 

tambahan jumlah penduduk yang makin lama makin mening- 

kat, Kesemuanya itu membutuhkan rumah sebagai tempat 

bernaung dan dalam hal inilah yang menyebabkan banyak- 

nya PT yang bergerak di bidang pembangunan perumahan 

yang kesemuanya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan a- 

kan perumahan yang memenuhi persyaratan rumah sehat, 

nyaman dan jauh dari polusi serta dapat dibeli dengan 

cara mengangsur yang angsurannya dapat dijangkau oleh 

segala lapisan masyarakat, tetapi seringkali kita jumpai 

P3U Real Estate yang harganya relatif tinggi sekali se- 

hingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang ber- 

penghasilan rendah.

Pada dasarnya perusahaan pembangunan milik swas- 

ta mempunyai tujuan komersiil, kemahalan tersebut dise- 

babkan kasena sudah diperlengkapi dengan listrik, air 

ledeng dan sebagainya. Karena alasan inilah maka rumah- 

rumah tersebut dihuni oleh kaum elite yang berpenghasi- 

lan tinggi.

17

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI BEBERAPA HAMBATAN DALAM ... SUINDRIYATI



Lain halnya dengan perumahan yang dibangun oleh 

pemerintah, seperti halnya yang dapat kita lihat seka- 

rang* Kesemuanya dimaksudkan untuk membantu masyarakat 

yang berpenghasilan rendah dengan cara mengangsur dan 

dengan angsuran yang tidak memberatkan bagi yang membe- 

linya, tetapi karena jumlahnya yang sangat terbatas ter

sebut maka diberi persyaratan bahwa pengambilannya ha- 

nya boleh dilakukan mereka yang belum mempunyai rumah 

sendiri* Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk 

mencukupi kebutuhan akan perumahan, mengingat tujuan 

pemerintah membangun rumah tersebut adalah tujuan non 

komersiil.

Karena hal tersebut yang menyebabkan banyaknya 

tanah penduduk yang dibebaskan dengan mendapat ganti ru

gi yang layak serta berdasar atas musyawarah,dengan sa- 

saran lokasi adalah daerah pinggiran kota yang harga- 

nya relatif rendah dan jauh dari kebisingan serta po- 

lusi.

Masalafr lokasi untuk perumahan tersebut sangat- 

lah perlu sebab konsumen lebih menyukai lokasi peruma

han yang nyguaan, sejuk dan asri serta jauh dari eegala 

kesibukan kota dengan diperlengkapi dengan segala fasi- 

litas. Mis: transportasi lancar, didirikannya pusat 

perbelanjaan yang kesemuanya untuk merangsang konsumen.

Dengan terpenuhinya akan rumah sehat bagi maeya- 

rakat, maka pembangjman ,di bidang perumahan dapat dika- 

takan berhasil mengingat banyaknya penduduk Indonesia
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yang membutuhkan perumahan sebagai terapat berteduh dan 

berlindung di masa tua, Oleh karena itu, dengan cara 

apapun mereka usahakan untuk mendapatkan sebuah rumah 

untuk tempat tinggal, yaitu antara lain dengan cara di- 

angsur bagi mereka yang kurang mampu maupun dengan cara 

kontan bagi mereka yang mampu.

Dalam kenyataannya aetiap waktu harga selalu na- 

ik, hal tersebut disebabkan banyaknva jumlah konsumen 

yang membutuhkan rumah disamping tersedianya tanah yang 

sangat terbatas.

Fungsi tanah basar sekali manfaatnya, terutama 

fungsi pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan agar Indo

nesia dapat sepejrfei nrgara-negara maju lainnya dalam se- 

gala hal. Dengan rumah yang nyaman dan d-angan kehidupan 

keluarga yang sejahtera, maka pembangunan dalam segala 

hal dapat tercapai sesuai dengan cita-cita rakyat.

3. Faktor-raktor yang Mendorong Pelaksanaan Pembebasan 

Hak Atas Tanah

Pembangunan dewasa ini aangatlah penting artinya 

mengingat Indonesia adalah termasuk negara yang berkem- 

bang dan banyak ketinggalan dengan negara lain. Hal ter

sebut disebabkan karena lamanya penjajah bercokol di bumi 

ini, oleh karena itu kita harus mengejar ketinggalan- 

ketinggalan tersebut demi kemajuan bangsa kita.

Dalam menunjang pembangunan tersebut digunakan 

tanah sebagai sarananya, oleh karena itu peranan tanah
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sangatlah penting, maka negara dalam hal ini harus me- 

ngatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, per- 

sigiaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 

tersebut ( hal tersebut sesuai dengan apa yang tercan- 

tum dalam pasal 2 ayat 2a ) dan untuk kepentingan sosi- 

al.

pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah bu- 

kan hanya untuk kepentingan negara saja, tetapi juga 

kepentingan bersama dari seluruh rakyat. Hal inilah yang 

mendorong pemerintah untuk mendirikan rumah-rumah bagi 

kepentingan masyarakat untuk menjamin ketentraman dan 

kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia.

Tanah yang tersedia sangatlah terbatas dibanding- 

kan dengan jumlah penduduk Indonesia yang kian lama ki- 

an meningkat jumlahnya, sehingga dimana-mana timbul ma- 

salah pemukiman. Hal tersebut disebabkan banyaknya ur- 

banisasi sehingga penduduk daerah semakin berkurang dan 

penduduk kota yang semakin padat yang s&tiap waktu ber- 

tambah Jumlahnya, yang akhirnya eetelah hiciup di kota 

mereka enggan kembali .ke daerah asal. Hal tersebut da

pat diterima oleh akal mengingat hidup di kota segala 

Keperluan dapat mereka dapatkan.

Dengan 'banyaknya orang ke kota menyebabkan pa- 

datnya kota dengan berbagai kesibukan, namun tidak ja- 

rang pula mereka harus hidup terdesak jauh dari keramai- 

an kota,

Pemerintah dalam hal ini harus menanggulangi ma

salah padatnya penduduk di kota, oleh karena itu peme

rintah menempuh berbagai cara, antara lain dengan jalan
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transmigrasi dan pembatasan jumlah kelahiran. Hal terse

but dimaksudkan mengurangi padatnya jumlah penduduk dan 

memindahkan mereka ke lokasi yang baru dengan mendapat- 

kan perumahan serta fasilitas lain yang keaemuanya di

maksudkan untuk merangsang mereka agar mau hi^up di da- 

erah baru dengan raerabuka daerah baru.

Di samping cara tersebut pemerintah dapat menem- 

puh cara lain dalam mengatasi masalah perumahan mengi

ngat terbatashya tanah yaag akan (Jijadikan lokasi pe

rumahan yaitu dengan cara membebaskan tanah-tanah yang 

telah mempunyai sesuatu hak berdasarkan Undang-undang 

No* 5 Tahun 1960 dan tanah-tanah dari masyarakat hukum 

adat, serta dengan cara pencabutan hak atas tanah, Yang 

antara keduanya banyak dijumpai perbedaannya mengenai 

dasar hukumnya maupun mengenai prosedur pelaksanaannya 

dan tata cara penyelesaiannya.

Tujuan pemerintah tidak lain adalah untuk kepen

tingan umum dengan tidak merugikan kepentingan dari pe

megang hak atas tanah. Oleh karena itu, pemerintah me- 

ngeluarkan suatu peraturan yang mengatur masalah pem

bebasan hak atas tanah yang dituangkan dalam bentuk PMDN 

No. 15 Tahun 1975 yang kesemuanya dimaksudkan untuk ada- 

nya kepastian hukum dan tidak adanya tindakan sewenang- 

wenang dari pihak penguasa.

Oleb karena itu dapat disimpulkan bahwa alasan 

dilakukannya pembebasan tanah adalah karena kebutuhan 

yang mendesak akan tanah yang besar sekali.
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B A B III

TATA CARA PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH

1. Pelaksanaan Pembebasan Hak Atas Tanah DI Kota Madya 

Surabaya dan Permasalahannya

Dalam hal memenuhi kebutuhan akan tanah, pemerin

tah telah menempuh suatu kebijaksanaan dalam hal pembe

basan tanah yang mana pelaksanaannya diatur dalam PMDN. 

No 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai 

Tatacara Pembebasan Tanah, tetapi apabila tanah yang di- 

bebaskan tersebut kurang dari 5 Ha maka mempergunakan 

PMDN No. 2 Tahun 1985 tentang Tatacara Pengadaan T'anah 

Untuk Keperluan Provek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.

Meskipun tanah yang akan dibebaskan letaknya ter- 

pencar dibeberapa desa/ kecamatan dengan luas masing- 

masing kecamatan kurang dari 5 Ha, tetapi dengan jumlah 

luas seluruhnya lebih dari 5 Ha dan merupakan satu paket 

proyek,, maka proses pembebasan. tanahnya tetap berlaku 

ketentuan tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No, 15 Tahun 1975.

PMDN No. 2 Tahun 1985 adalah dalam rangka memper- 

lancar dan mempercepat proses pengadaan tanah yang ber- 

skala kecil/ tidak luas untuk keperluan proyek-proyek 

pembangunan yang dilakukan oleh instansi/ badan pemerin

tah yang terletak dalam suatu wilayah kecamatan.

Dalam hal pengadaan proyek, hal-hal yang perlu
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diperhatikan adalah..,:

a. lokasi proyek harus sesuai dengan rencana penggu- 

naan tanah/ rencana pembangunan Pemerintah Daerah 

setempat;

b. harga tanah harus memadai, dalam arti yang paling 

menguntungkan bagi negara, dan harga tanah terse- 

tersebut harus serasi dengan proyek pembangunan 

di daerah yang bersangkutan dan/ atau di daerah 

yang berbatasan, dalam tahun anggaran yang sama;

c. sedapat mungkin dihlndarkan penggunaan tanah per- 

tanian yang subur;

d. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Di dalam melaksanakan pengadaan tanah tersebut ke

pada pemimpin proyek diwajibkan untuk memberitahukan ke- 

da kepala kecamatan yang bersangkutan mengenai lokasi, le- 

tak dan luas- tanah yang diperlukan. Setelah menerima pem- 

beritahuan tersebut, kepala kecamatan/ walikota segera 

mengadakan penelitian mengenai :

1* lokasi, peruntukan dan penggunaan tanahnya apakah 

sudah sesuai dengan rencana penggunaan tanah/ ren

cana pembangunan pemerintah daerah setempat;

2. tanahnya : letak, luas, status tanah dan status 

pemilikan serta benda-benda yang ada diatasnya. 

Hasil penelitian tersebut segera disampaikan/ diberttahu- 

kan kepada pemimpin proyek yang bersangkutan disertai de

ngan pertimbangannya,

Di dalam meneliti status tanah/status pemilikan
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tanah dan lokasi proyek, camat/ walikota dapat mengadakan 

konsultasi dengan instamsi tehnis yang b,ersangkutanf dalam 

hal mengenai status tanah dapat herkomsultasi dengan kan- 

tor agraria kabupaten/ kotamadya dan mengenai letak tanah 

dengan dinas pekerjaan umum/ dinas tatakota setempat, a- 

pabila mengenai status dan letak tanah tersebut telah me

menuhi persyaratam., maka pemimpin proyek bersama-sama de

ngan kepala kecamatan setempat wajib mengadakan musyawa

rah dengan para pemilik atau yang berhak atas tanah dan 

a tau benda-benda yang ada diatasnya,

Di dalam menetapkan ganti rugi tanah tersebut harus 

didasarkan pada harga dasar yang ditetapkan oleh bupati/ 

walikotamadya kepala daerah tingkat II yang diambil secara 

rata-rata 3 bulan terakhir berdasar PMDN No. 1 Tahun 1975» 

sedang dalam menetapkan ganti rugi atas bangunan dan atau 

tanaman yang ada diatasnya harus berpedoman pada ketentuan- 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh dinas pekerjaan umum 

dan/ atau dinas pertanian setempat.

Apabila telah tercapai kata sepakat mengenai ganti 

rugimya maka pembayaran ganti rugi harus diterimakan lang

sung kepada yang berhak dan bersamaan dengan itu dilakukan 

penyerahan/ pelepasan hak atas tanahnya dengan disaksikan 

oleh kepala Kecamatan/ wwlikot* yanj; bereangkut*n. Tetapi 

jika tidak tercapai kata sepakat, maka pemimpin proyek 

meacari lokasi lain sebagai penggantinya ( pasal 7 PMDN 

No, 2 Tahun 198^ ). Dalam hal demikian, maka selambat- 

lambatnya (Salam waktu 3 hari pemimpin proyek wajib mem-
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beritahukan kepada kepala kecamatan/ walikota yang ‘bar- 

sangkutan (pasal 7 ayat 2 ). Mengenai telah dilaksana- 

kan pembebaaan/ pembayaran ganti rugi adalah akte jual 

beli yang dibuat oleh camat selaku Pejabat Pembuat Akte 

Tanah ( PPAT ) atau surat pernyataan pelepasan hak yang 

dlkuatkan oleh camat sebagai kepala wilayah, disertai 

tanda terima pembayaran.

Setelah tanah selesai dibebaskan, peminpin proyek 

segera mengajukan perraohonan sesuatu hak atas tanahnya 

kepada pejabat yang berwenang sebagaimana telah ditetap- 

kan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, 

menurut tatacara perraohonan hak sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973.

Dengan demikian pengadaan tanah yang luasnya le- 

bih dari 5 Ha masih tetap diperlukan ketentuan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No* 15 Tahun 1975 yang dilakukan o- 

leh suatu panitia pembebasan tanah dengan memperhatikan 

kemampuan anggaran keuangan pemerintah.

Tatacara pembebasan tanahnya, pertama instansi pe

merintah yang bersangkutan apabila memerlukan tanah ha

rus mengajukan suatu permohonan dengan disertai ketera- 

ngan mengenai maksud dan tujuan pembebasan tanah kepada 

Gubernur Kepala Daerah Tin^kat I Jatim up Keuala DiVeK- 

^orat Agraria Propinsi Jawa Timur dan tindasannya dise- 

rahkan kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Dati II 

Surabaya selaku panitia pembebasan tanah.
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Permohonan pembebasan tanah tersebut harus diaju- 

kan dengan dilampiri keterangan-keterangan tentang :

a. status tanahnya ( jenis/ macam haknya, luas dan 

letaknya );

b. gambar sltuasi tanah;

cf maksud dan tujuan pembebasan tanah dan pengguna- 

an. selanjutnya;

d. kesediaan untuk memberlkan ganti. rugi atau fasi- 

litas-fasilitas lain kepada yang berhak atas ta

nah.

Kemudian berkas permohonan tersebut oleh Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Jatim Jiang dalam hal ini Kepala 

Direktorat Agraria Propinsi Jatim disampaikan kepada 

Panitia Pembebasan Tanah Kodya Dati II Surabaya untuk 

kemudian dipertimbangkan*.

Adatiun susunan keanggotaan panitia pembebasan tanah ter- 

diri dari :

a. kepala sub direktorat agraria kabupaten/ kotama- 

dya sebagai ketua merangkap anggota;

b. seorang pejabat dari kantor pemerintah daerah 

tingkat II yang ditunjuk oleh bupati/ walikotama- 

dya kepala daerah yang bersangkutan sebagai anggo

ta;

c. kepala kantor ipeda/ ireda atau pejabat yang di

tun juk sebagai anggota;

d. seorang pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang 

memerlukan tanah tersebut sebagai anggota;
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e. kepala dlnas pekerjaan umum daerah tingkat II 

atau pejabat yang ditunjukmya apabila mengenai 

tanah banguan dan/ atau kepala dinas pertanian 

daerah tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya 

jika mengnai tanah pertanian sebagai anggota;

f. kepala kecamatan yang bersangkutan sebagai ang

gota;

g. kepala desa ata* yang dipersamakan dengan itu 

sebagai anggota;

h. seorang pejabat dari kantor sub direktorat agra

ria kabupaten/ kotaraadya yang ditunjuk oleh ke

pala sub direktorat agraria kabupaten/ kotaraadya 

yang bersangkutan sebagai sekretaris bukan ang

gota.

Setelah diketahui secara jelas susunan panitia 

pembebasan tanahf maka tahap selanjutnya adalah sbb:

1. Kepala kantor agraria selaku ketua panitia pembe- 

basan tanah, setelah menerima berkas sutat ter- 

sebut dari gubernur kepala daerah dengan segera 

mengundang eeluruh anggota panitia pembebasan 

tanah untuk mengadakan rapat koordinasi dengan 

menjelaskan raaksud. diadaltannya rapat yaitu raenge- 

nal akan dibebaskannya suatu lokasi tertentu dan 

mengadakan penelitian mengenai keadaan tanahnya, 

tanaman serta bangunannya;

2. Setelah panitia mengetahui lokasi yang akan dibe

baskan f kemudian memanggil warga desa / pemilik

2%
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tanah untuk diberikan penjelasan mengenai ren- 

ca na proyek yang akan dibangun di lokasi/ dae

rah tersebut agar jangan samgpai terjadi salah 

pengertian dari warga desa. Hal tersebut ber- 

tujuan agar pemilik tanah mau melepaskan tanah

nya dan tidak menghambat jalannya pembangunan;

3. setelah diketahui letak/ lokasi tanah tersebut 

maka panitia mengadakan musyawarah mengenai be- 

sarnya ganti rugi dengan pemilik tanah dengan 

memperhatikan tentang :

a* lokasi dan faktor-faktor strategi lainnya 

yang dapat mempengaruhi harga tanak. De- 

mikian pula dalam menetapkan ganti rugi 

atas bangunan dan tanaman harus berpedoman 

pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

dinas pekerjaan umum/ dinas pertanian 

setempat;

b. bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah 

dan atau fasilitas lain;

c. yang berhak atas ganti rugi itu ialah me

reka yang berhak atas tanah/ bangunan/ ta

naman yang ada di atasnya, dengan berpedo

man kepada hukum adat setempat, sepanjang 

tidak bertentangan dengan ketentuan-keten- 

tuan dalam Undang-undang Pokok Agraria dan 

kebijaksanaan pemerintah.

Dan bersamaan itu pula dilakuKan pengukuran tanah;

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI BEBERAPA HAMBATAN DALAM ... SUINDRIYATI



eedang tanah-tanah yang dibebaskan dengan menda- 

patkan ganti rugi dapat berupa :

a. tanah-tanah yang telah mempunyai sesuatu 

hak berdaearkan Undang-undang No.5 Tahun 

1960;

b* tanah-tanah dari masyarakat hukum adat. 

Setelah ada kesepakatan mengenai besarnya 

ganti rugi, biasanya mereka diikat dengan surat 

pernyataan agar mereka menepati janji atas harga 

yang telah disepakati bersama;

Jika pemilik tanah menyetujui besarnya 

ganti rugi, maka pembayaran dapat segera dilaksa- 

nakan tetapi apabila pemilik tanah raenolak kepu- 

tuaan mengenai besarnya ganti rugi maka dapat 

mengajukan penolakan dengan disertai alasan pe

nolakan. Dalam hal ini panitia harus mempertim- 

bangkan dan memperhatikan alasan penolakan un

tuk kemudian ruengambil keputusan, yaitu menerus- 

kan surat penolakan kepada Gubernur Kepala Da

erah atau tetap pada putusan semula. Dalam hal 

meneruskan surat penolakan kepada gubernur harus 

disertai pertimbangannya untuk kemudian gubernur 

mengambil eikap setelah mempertimbangkan dari 

segala segi yaitu mengukuhkan putusan panitia 

pembebasan tanah atau menentukan lain dengan men- 

cari jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua 

belah pihak untuk kemudian disampaikan kepada
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masing-masing pihak dan panitia pembebasan rfcanah. 

Tetapi andaikata tanah tersebut benar-benar di- 

perlukan untuk kepentingan umum sedangkan si pe- 

megang hak atas tanah tidak bersedia melepaskan 

haknya, maka dapat ditempuh dengan cara lain ya- 

itu melalui prosedur Pencabutan Hak Atas Tanah 

berdasar UU No, 20 Tahun 1961.

4 . >setelah ada kesepakatan beearnya ganti rugi# ma

ka pembayaran harus dilakukan secara langsung 

dengan pemilik tanah, Bersamaan dengan pembaya

ran ganti rugi dilakukan pula penyerahan/ pele- 

pasan hak atas tanahnya dengan disaksikan oleh 

sekurang-kurangnya 4 ( empat ) orang anggota 

panitia.*pembebasan tanah, yaitu diantaranya ke

pala kecamatan dan kepala desa yang bersangkutan 

untuk selanjutnya dibuat berita acara pembayaran 

ganti rugi dan pelepasan hak rangkap 8 ( dela- 

pan ), Dengan demikian tanah tersebut jatuh dan 

dikuasai negara dan instansi yang memerlukan 

dapat mengajukan permohonan sesuatu hak atas ta

nah berdasar PMDN No. 5 Tahun 1973.

Permasalahan yang tlmbul

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pern- 

bebasan hak atas tanah adalah dalam hal ganti rugi dan 

mengenai status tanah,

Dalam hal ganti rugi dalamr,pelaksanaan pembeba

san tanah merupakan sesuatu hal yang sangat pelik, ka-
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rena dana yang disediakan oleh Pemda untuk pembebasan 

tanah adalah dana yang telah ditetapkan jumlahnya da

lam anggaran pendapatan dan belanja daerah, Dalam hal 

ganti rugi ini sulit dicapai kata sepakat karena di 

satu pihak menuntut ganti rugi yang melebihi jumlah 

yang tersedia dalam APBD dan di lain pihak panitia 

berpedoraan pada anggaran yang tersedia,

Hal lain yang timbul adalah masalah status ta

nah yaitu tanah-tanah yang sudah mempunyai status dengan 

disertai adanya surat-surat bukti yang sah atas tanah 

tersebut, Maka dalam pemberian ganti rugi harus dibe- 

dakan antara satu jenis tanah dengan tanah yang lain 

yang berbeda status haknya, karena dalam satu lokasi 

yang dibebaskan itu terdapat bermacam-macam status hak 

atas tanah, Misalnya hak milik, hak guna bangunan dan 

lain-laln hak atas tanah yang ada. Disini pemberian 

ganti ruginya harus berbeda-beda tergantung dari sta

tus tanahnya dan jenis tanahnya.

2. Pelaksanaan Pembebasan Hak Atas Tanah Untuk Kepen- 

tlngan Swasta

Dalam rangka pelaksanaan pembebasan hak atas ta

nah untuk kepentingan swasta yang dimaksud dibedakan 

menjadi 2 :

1, Swasta dengan modal bantuan dari pemerintah me- 

lalui Badan Koordinator Penanaman Modal Dalam 

Negeri dengan berdasar pada PMDN No, 2 Tahun 1976
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tentang penggunaan Acara Pembebasan Tanah Un

tuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Ta

nah Pihak Swasta;

2. Swasta dengan modal swasta penuh.

Dalam hal tatacara pembebasan hak atas tanah un

tuk kepentingan swasta dengan modal bantuan, maka pe- 

nga^uan permohonan langsung diajukan ke G-ubernur Kepa

la Daerah/'dan untuk selanjutnya proses pembebasannya de

ngan menggunakan acara pembebasan tanah untuk kepentingan 

pemerintah yaitu dengan melalui panitia pembebasan tanah 

dan selanjutnya menurut Surat Keoutusan Gubernur* pem

bebasan tanah dimaksud harus sudah dilaksanakan dalam 

jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal surat per- 

setujuan/ ijin dikeluarkan dan apabila tidak melaksana- 

kan pembebasan tanah dalam jangka waktu tersebut, maka 

ijin tersebut dinyatakan b»tal. Setelah melaksanakan 

pembebasan tanah* maka harus mengajukan permohonan untuk 

memperoleh sesuatu hak atas tanah berdesar PMDN No, 3 Ta

hun 1973, apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan 

pengusaha tidak mengajukan permohonan untuk memperoleh 

sesuatu hak, maka ijin pembebasan tanah menjadi batal.

Dalam hal swasta yang modalnya tanpa bantuan pe

merintah, pembebasan tanah dimaksud oupaya dilakukan 

menurut tatacara sesuai dengan ketentuan perundangan 

agraria yang berlaku, Di eini pihak swasta dapat menggu

nakan panitia pembebasan tanah, tetapi bukan merupakan 

suatu keharusan.
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Dalam hal ganti rugi tersebut diatur dalam PMDN 

No. 15 Tahun 1975 pasal 11, yang berbunyi :

( 1 ) Pemerintah daerah setempat berkewajiban untuk 

mengawaai pelaksanaan pembebasan tanah dan 

pemberian ganti rugi;

( 2 ) Pembebasan tanah untuk keperluan swasta pada

azasnya harus dilakukan secara langsung antara 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembe

rian ganti rugi dengan bernedoman kepada azas 

musyawarah.

Di sini ditekankan adanya keaepakatan dari pemi

lik tanah dengan pihak yang membebaskan agar ada kepu- 

asan d'ari para pihak dan tidak menimbulkan kereaahan 

dari masyarakat yang memperoleh uang ganti rugi.

Seperti apa yang dikatakan oleh wakil ketua II REI Ko- 

misariat Jatirn, bahwa akhir-akhir ini timbul kesan se- 

olah-olah real estate sebasai tukang gusur tanah orang
4

lain* kesan ini harus dihilangkan*

Hal aerupa dlikemukakan oleh dirjen agraria ke

pada pengusaha-pengusaha real estate yang tergabung da

lam REI Jawa Timur antara lain :

M Tak sedikit orang jadi gelandangan karena sedi- 
kitnya jumlah ganti rugi yang mereka terima se- 
bab tanahnya dipakai untuk pembangunan proyek "5
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Menurut dirjen agraria, untuk kelancaran pembangu

nan pengusaha real estate supaya meraberikan ganti rugi 

tanah dengan harga yang wajar. Sebenarnya hal tersebut 

tidak akan terjadi jika cepat tercapai mengenai penyesu- 

aian harga dan dilakukan sendiri tanpa melalui calo atau 

pihak ketiga lainnya, sehingga mengakibatkan jumlah yang 

diterima pemilik tanah makin menjadi sedikit serta hen- 

daknya melalui prosedur dan cara yang berlaku yang telah 

ditetapkan,

Setelah tanah dikuasai oleh perusahaan, maka ta

nah tersebut harus benar-benar digunakan dan dimanfaat- 

kan sesuai dengan ijin yang diberikan, khususnya harus 

memenuhi persyaratan antara lain :

1. membuat rencana proyek yang akan dibangun ;

2* berkewajiban mematangkan tanah;

3. dilarang menjual petak-petak/ kapling-kapling 

tanah tanpa bangunan di atasnya kepada pihak lain;

4. perumahan didirikan di atas tanah vang bersang- 

bersangkutan harus menurut ketentuan yang berlaku;

5. diwajibkan merabangun prasarana lingkungan yang 

memadai.

Jika tidak dipenuhi persyaratan-perayaratan seper- 

ti yang ditentukan, maka ijin-ijin yang telah diberikan 

akan dicabut dan pemerintah akan mengatur kembali pe- 

runtukan tanahnya lebih lanjut kepada pihak lain yang 

memenuhi syarat.
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B A B IV

BEBERAPA HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBEBASAN 

HAK ATAS TANAH PADA P T . PEMBANGUNAN PERUMAHAN 

DI SURABAYA BESERTA PENXELESAIANNYA

Beberapa Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembebasan Hak 

Atas Tanah Pada P T . Pembangunan Perumahan di Suraba

ja

Dalam pelaksanaan pembebasan hak atas tanah, se- 

ringkali dijumpai beberapa kesulitan dan hambatan yang 

harus diselesaikan dengan cara musyawarah antara para 

pihak, yang apabila tidak dicapai kata sepakat maka 

harus ditempuh cara lain yang lebih manusiawi.

Hambatan-hambatan tersebut terutama dialami oleh 

PT* pembangunan perumahan sebagai salah satu pelaksana 

pembangunan perumahan yang membantu pemerintah di bidang 

penyediaan rumah-rumah yang diperuntukkan bagi mereka 

yang membutuhkan dengan meraenuhl beberapa persyaratan 

yang ditentukan, di samping ^danya tujuan komersial dari 

PT. pembangunan perumahan tersebut,

T>i sini akan saya bahas mengenai hambatan-hambatan 

tersebut dengan berlatar belakang pada masing-masing lo

kasi.

I , PT. Darmo Grande

Hambatan-hambatan :

a. adanya orang ke III yang ingin memanfaatkan tanah
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milik penduduk yang akan terkena pembebasan un

tuk menger.uk keuntungan bagi dirinya sendiri.

Mereka inilah yang biasa disebut sebagai calo 

tanah.

Seperti apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua REI

Jawa Timur " Bahwa sehelum izin lokasi diterbit- 
kan, ada orang yang tahu bahwa lo
kasi yang bersangkutan akan dibebas- 
kan tanahnya, sehingga mereka dengan 
cara-cara tertentu berupaya membe- 
li tanah penduduk tersebut, yang 
untuk selanjutnya dijualnya pada 
PT. tersebut ,f,6

b» Banyak pemilik tanah yang tidak mempunyai serti-

fikat atas tanah yang dimilikinya, Disamping itu se-

ring terjadi dua orang/ lebih yang mengaku sebagai

pemilik dari sebidang tanah yang sama. Hal inilah

yang menyulitkan dalam hal pemberian ganti rugi.

Dalam hal ini kepala desa harus bertindak sebagai

saksi.

c. Apalagi jika tanah tersebut pemiliknya orang banyak, 

hal tersebut dimungkinkan berhubung tanah yang di- 

bebaskan tersebut merupakan tanah warisan yang pe

miliknya sebagian sudah berada di tempat lain,

Bukan dalam hal ganti rugi saja, dalam hal pemasa- 

ranpun banyak dijumpai kesulitan. Hal tersebut disebabkan 

karena lokasi developer yang berdekatan, maka mereka harus 

bersaing untuk meningkatkan kwalitas dengan cara memperba- 

iki mutu bangunan dan dengan memberikan persyaratan yang 

lebih ringan dalam hal uarig muka serta pembayaran angsuran

6Wawancara dengan Wakil Ketua REI Jawa Timur
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Jika tanah yang dibebaskan meliputi areal yang lu

as, maka mereka harus menyediakan lokasi pemindahan dengan 

memberikan fasilitas yang diperlukan oleh mereka.

Contoh ; dengan mendirikan gedung sekolah baru, masjid, 

memperbaiki jalan-jalan, dan sebagainya.

Hal tersebut juga dilakukan oleh PTt Darmo Grande dengan 

cara memindahkan dari desa Sonokwijenan ke desa yang sama 

di kecamatan Tandes*

Jika PT, tersebut mengalami beberapa kesulitan, 

maka dapat ditempuh dengan beberapa cara, antara lain 

dengan cara pendekatan secara manusiawi kepada pemilik 

tanah yang akan dibebaskan dengan memberi penjelasan me

ngenai pSntingnya pembangunan guna pengembangan kota dan 

ikut membantu pemerintah menyediakan rumah sesuai idengan 

tujuan pemerintah untuk menaejahterakan kehidupan rak

yat banyak dengan menikmati rumah sehat atau dapat juga 

melalui panitia pembebasan tanah yang biasanya dalam hal 

ini camat atau kepala desa setempat.

2. PT. Darmo Permal

Hambatan-hambatan pada PT. Darmo Permai antara la

in :

a, Penduduk mesasa tidak puas dan terkejut sebab da- 

hulu tanah tersebut roasih merupakan tanah yang 

tandus dan tidak subut, kemudian setelah sebagian 

tanah yang telah dibeli itu dibangun oleh PT. Dar

mo Permai menjadi lokasi perumahan yang nyaman
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dan suburt akan tanah yang sebagian belum dibe- 

baskan tadi mereka tidak mau begitu saja melepas- 

kan tanahnya dengan berbagai alasan yang pada po- 

koknya mereka menuntut ganti rugi yang sangat 

tinggi.

ada pihak ke III yang ada di belakang mereka de

ngan cara menghasut-hasut penduduk dengan tujuan 

mencari keuntungan sendiri dengan berbagai alasan 

Oleh karena itu, hendaknya sebelum tanah dibebas- 

kan sebaiknya mereka diberi penyuluhan/ penjela- 

san bahwa di lokasi tersebut akan dibangun/ didi- 

rikan suatu proyek dan raembutuhkan tanah mereka 

sebagai penunjangnya, Dalam hal ini dapat dila

kukan dengan cara raengumpulkan penduduk setempat/ 

pemilik tanah untuk kemudian diadakan musyawarah 

dengan mereka. Hal tersebut juga menjadi alasan 

dari penduduk setempat yang dialami oleh pihak 

PT. yang akan membebaskan tanah milik penduduk, 

dengan merainta tarabahan ganti rugi. 

adanya sengketa tanah

Hal tersebut dimungkinkan terjadi, jika tanah 

yang akan dibebaskan telah dibebani oleh hak ter- 

tentu. Oleh karena itu sebelum tanah dibebaskan 

hendaknya meminta keterangan dari kantor pendaf- 

taran tanah. Dan hendaknya diselesaikan dahulu 

dengan pihak ke III*
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d. Ada sebaglan penduduk yang tanahnya telah di

bebaskan, tetapi karena belum dibangun oleh 

pihak PT. akhirnya mereka raendirikan bangu- 

nan baru di atas lokasi tanah yang telah di

bebaskan tersebut. Hal tersebut merupakan ma

salah yang cukup rumit penyelesaiannya,

e. Akibat perbuatan curang dari mereka, menye- 

babkan PT. tersebut mengeluarkan uang begitu 

banyak* Hal tersebut dikeraukakan oleh Direktur 

PT. Darmo Permairkarena sebelum mereka meneri- 

ma ganti rugi tersebut mereka mengetahui bahwa 

bukan tanah saja yang mendapat ganti rugi te-

-tapi juga bangunan dan tanaman-tanaman yang a- 

da di atasnya. Berdasar hal inilah maka mere

ka berbuat curang dengan cara menancapkan po- 

hon-pohonan yang antara lain ketela pohon pa

da halaman mereka, Jadi, dengan cara menancap

kan batang ketela pohon saja mereka sudah da

pat menghitung berapa uang yang bakal diteri- 

manya karena pohon yang ditanam banyak jumlah- 

nya*

Apabila dalam hal tersebut tidak dapat di- 

capai kesepakatan dan menemui jalan buntu setelah 

diadakannya pendekatan secara manusiawi dan tera- 

rah oleh pihak yang berwenang kepada penduduk eetem-
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pat, maka dalam hal ini FT. fersebut dapat memperguna- 

kan cara lain dengan mengikutaertakan aparat pemerin

tah, antara lain s

a. lurah/ kepala desa; 

b„ camat;

c. pembantu walikota;

d. IRWILKOD (Inspektorat Wilayah Kotamadya);

e . OPSTIB ( yang merupakan tim khusua ), yang dipe- 

runtukkan bag! mereka yang membangkang,

Seperti pada PT, lainnya maka PT. Darmo Permai

juga menyediakan lokasi untuk pemukiman kembali ( bia- 

sa juga disebut resettlemen ) dengan menyediakan fa- 

silitaa-fasilitas lain yang diperlukan. Adapun bebera

pa penduduk telah dipindah oleh PT. tersebut dari desa 

Pradah Kalikendal ke lokasi yang sama di Kecamatan Ka

ran g Pilang. Beberapa permasalahan banyak dihadapi da

lam pembebasan tanah ini karena menyangkut banyak pi

hak, hal ini terbukti adanya beberapa pemberitaan yang 

dirasa kurang benar yang menyangkut harga diri seseo

rang. Hal tersebut juga terjadi dalam diri Bekas Lurah 

Pradah Kalikendal

" Saya telah diberitakan oleh sebuah surat ka- 
bar bahwa telah menjual tanah milik penduduk 
Pradah Kalikendal seluas 11 hektar, padaha^ 
sebenarnya saya tidak melakukan hal itu H

Sebenarnya hal tersebut tidak akan terjadi, ji

ka ada kesadaran dari para pihak karena bagaimanapun 

juga hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab kita 

bersama, apalagi hal tersebut dilakukan demi pemba

ngunan.
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3. PT* Sinar Galaxy

PT* Sinar Galaxy adialah termasuk PT- yang cukup besar 

di kawasan kota Surabaya. Hal ini terbukti banyaknya 

pembangunan rumah yang menjadi proyek PT. tersebut an

tara lain :

a. Dharmahusada Indah;

b. Kertaj&ya Xiidah;

c. Kutisari ;

d. Mulyoaari ;

Berhubung areal tanah yang dibebaskan sangat luas, 

maka permasalahanpun semakin kompleks.

Dalam pelaksanaan pembebasan hak atas tanah terse

but PT. Sinar Galaxy tidak jarang harus menyelesaikan ma- 

salah-rnasalah yang cukup ruralt, yang antara lain dapat 

dikemukakan sebagai berikut :

a. Berupa hambatan waktu

Hal tersebut disebabkan karena tanah yang akan dibe

baskan adalah tanah sawah yang pemiliknya ter^iri 

dari beberapa orang yang sebagian pemiliknya tidak 

ada di tempat dan sebagian sudah meninggal maupun 

sudah pindah di tempat lain. Dalam hal ini mengum- 

pulkan pemilik tanah inilah yang banyak raemakan 

waktu lama, sebab dengan begitu tanah yang seha- 

rusnya cepat dikerjakan tersebut menjadi tertunda 

oleh adanya beberapa hal tadi. Pengumpulan dari 

pemilik tanah itu perlu sekali sebab untuk meng- 

hindari tuntutan dari berbagai pihak yang merasa
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memiliki tanah tersebut dalam hal ganti rugi*

b. masalah tawar menawar harga

dalam hal tawar menawar harga, seringkali menimbul- 

kan kemacetan sebab penduduk menghendaki ganti ru

gi yang kadang-kadang dirasa sangat tinggi bagi pi

hak yang membebashan tanah tersebut yang dalam hal 

ini pihak swasta, Tuntutan ganti rugi penduduk ter

sebut adalah karena mereka tahu bahwa dalam hal ini 

pihak swastalah yang akan membeli dan membangun ru

mah. di atas tanah tersebut,

c. adanya calo tanah

di sini dimaksudkan adalah bahwa sebelum tanah dibe-

11 .oleh pihak swasta, calo-calo tersebut membeli ta

nah tersebut yang dalam hal ini akan terkena pembe

basan untuk kemfcidian raenjualnya pada pihak swasta 

dengan keuntungan yang sebanyak-banyaknya,

d. tanah yang ada pemilik dan penggarapnya

hal tersebut akan terjadi jika tanah tersebut adalah 

tanah sawah, yang disamping ada pemiliknya kadang- 

kadang ada juga penggarapnya, Bukan hanya. pemilik 

tanah saja yang meminta ganti rugi, tetapi pengga- 

rap juga meminta ganti rugi atas sawah tersebut, 

Adapun kelonggaran yang diberikan kepada pemilik 

tanah yang pada waktu tanah dibebaskan sedang ditanami 

tanaman yang menghasilkanruntuk dipetik hasilnya, Misal- 

nya tanaman padi dan palawija,

Apabila mengalami hal seperti ini, maka cara yang 

dapat ditempuh adalah dengan musyawarah, jika hal ter-
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sebut belum juga terseleaaikan maka dapat diselesaikan 

oleh aparat/ perangkat desa setempat.

4. PT. Darmo Satellte Town

PT. Darmo Satelite Town adalah PT, yang mengelo- 

la pembangunan perumahan yang mellputl areal yang cukup 

luas yaitu sekltar 150 hektar, yang h.erlokasi pada 4 

kelurahan yaitu :

a* Kelurahan Sonokwijenan Kec. Tandes;

b. Kelurahan Suko Manunggal Kec. Tandes;

c. Kelurahan Tanjung Sari Kec. Tandes;

d. Kelurahan Dukuh Kupang Kec. Karang Pilang.

Dalam pelaksanaan pembebasan hak atas tanah dengan 

areal yang cukup luas ini tidak jarang ditemui hambatan- 

hambatan yang akhirnya dapat terseleaaikan dengan baik. 

Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

a. tanah-tanah tersebut banyak yang belum berserti- 

fikat, sehingga dalam hal pemberian ganti rugi 

memerlukan waktu yang lama untuk membuktikan ia 

sebagai pemilik yang sah;

b. adanya orang ke III sebagai calo tanah yang ingin 

memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keun- 

tungan dengan cara menghasut penduduk setempat 

untuk meminta ganti rugi yang tinggi dengan dalih 

apapun.

c. bila tanah yang dibebaskan adalah tanah warisan 

karena pemiliknya bukan hanya seorang, tetapi
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beberapa orang yang ikut merasa memiliki tanah 

tersebut. Hal tersebut juga merupakan salah sa- 

tu penghambat karena PT. tersebut harus menunggu 

sampai terkumpulnya para ahll waris.

Cara yang ditempuh oleh PT. tersebut dalam me- 

ngatasi hal tersebut adalah dengan cara dengan memberi- 

kan penyuluhan kepada penduduk sebelum tanah tersebut 

dibebaskan mengenai pentingnya pembangunan yang hasil- 

nya diperuntukkan bagi masyarakat secara keseluruhan, 

di samping itu jika pembebasannya meliputi areal yang 

luas, raaka disatnping memberikan ganti rugi PT. terse

but harus menyediakan pemukiman kembali yang lebih ba- 

ik dan lebih teratur dan masih dalam satu daerah. Hal 

tersebut juga dilakukan oleh PT. Darmo Satelite Town 

dengan cara memindahkan penduduk ke lokasi Ngesong dan 

Sonokwijenan* mereka yang dipindahkan itu juga mempe

roleh fasilitas yang mereka perlukan.

Misalnya :

a. membangun jalan-jalan;

b. memperbaiki saluran;

c. membangun niasjid;

d. pembangunan jembatan,, balai desa dan lain-lain, 

Apabila dengan berbagai cara mereka tidak dapat

mencapai kata sepakat, maka aparat desa turun tangan 

dengan cara mendekati penduduk setempat, misalnya me- 

ngumpulkan penduduk setempat di balai desa untuk dibe

rikan penjelasan agar mereka menerima keadaan yang se-
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benarnya bahwa daerah mereka akan dibangun dan didiri- 

kan rumah guna membantu pemerintah mencukupi kebutuhan 

masyarakat akan perumahan*

Dalam pelaksanaan pembebasan tanah sebenarnya 

hambatan-hambatan tersebut beralasan. Alasan tersebut 

antara lain s

a. kebiasaan dari cara hidup mereka dalam berma- 

syarakat yang sedemikian rupa, sehingga mere

ka meraaa asing di tempat yang baru dan harus 

memulai hidup baru di tempat yang baru;

b. mereka merasa terkejut hahwa lokasi tanah yang 

ditempati harus direlakan untuk ditinggalkan 

karena terkena perencanaan suatu proyek, se

hingga mereka harus memikirkan bagaimana ke- 

hidupan mereka eelanjutnya;

c. ganti rugi yang mereka terima tidaklah memadai 

jika dibelikan tempat pemukiman baru sesuai de

ngan kemampuan mereka.

Hal tersebut inilah antara lain yang menjadi 

penyebab mereka berat hati untuk meninggalkan daerah- 

asalnya, oleh karena itu perlu musyawarah dari kedua 

belah pihak agar di satu pihak merasa puas dengan gan

ti rugi yang diterimanya dan di lain pihak tidak di- 

anggap sebagai tukang gusur.

Beberapa Penyelesalan

Dari beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembe-
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basan hak atas tanah tersebut di atas, maka penyelesai

annya secara umum dapat saya simpulkan sebagai berikut ;

1. Pertama-tama sebelum tanah dibebaskan, aparat de

sa yang dalam hal ini kepala desa sebagai pengu- 

asa tertinggi di desa dan bavahannya untuk mem- 

berikan penyuluhan dan mendekati penduduk setem- 

pat dengan memberikan penjrlasan mengenai penting- 

nya diadakan pembangunan di lokasi tersebut un

tuk pemukiman penduduk yang raembutuhkan peruma

han, yang pembeliannya dapat diangsur dan pada 

dasarnya membantu pemerintah mencukupi kebutuhan 

akan perumahan dengan menyediakan fasilitas yang 

diperlukan, antara lain penyediaan air bersih, 

penerangan dan sebagainya;

2m Dalam hal pemberian ganti rugi harus dilakukan 

secara langsung antara pihak pemilik tanah dengan 

pihak yang akan membebaskan tanah secara musya

warah dan berdasar pada harga dasar setempat de

ngan memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi harga tanah. Misalnya letaknya yang 

strategis, Tetapi apabila mereka tetap menolak 

atas pemberian ganti rugi tersebut, maka harus 

diselesaikan lewat panitia pembebasan tanah ee- 

cara baik-baik karena bagaimanapun mereka manusia 

juga yang memerlukan perlindungan hukum dan ke- 

adilan.
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B A B Y

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1* Dalam masa pembangunan dewasa ini langkah yang paling 

tepat guna mer.dapatkan tanah untuk kepentingan umum 

adalah dengan cara pembebasan hak atas tanah;

2. Pembebasan hak atas tanah diatur dalam PMDN No. 15 

Tahun 1975, PMDN No. 2 Tahun 1976, PMDN No. 2 Tahun 1905;

3. Adanya panitia pembebasan tanah dapat membantu kel-m- 

caran pelaksanaan pembebasan hak atas tanah;

4. Pentingnya peranan PT, pembangunan perumahan sebagai 

sektor swasta yang mampu membantu pemerintah dalam 

penyediaan perumahan;

5, Masalah ganti rugi merupakan salah satu penghambat 

dalam pelaksanaan pembebasan hak atas tanah karena 

adanya dua kepentingan, di satu pihak menuntut pem

berian ganti rugi yang tinggi dan di lain pihak meng- 

hendaki pemberian ganti rugi serendah mungkin;

6, Unsur ganti rugi merupakan unsur mutlak yang harus 

diperhatikan karena menyangkut ha.K asasi m^nuain, 

oleh karena itu perlu adanya kesepakat^n dari p&r^i 

pihak ^una raenetapkun besarnya ganti rugi;

7, Apabila tanah tersebut sangat dibutuhkan untuk ke-
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pentingan umum aedang pemilik tanah tetap mempertahan- 

kan haknya, maka dapat d-itempuh dengan cara lain yaitu 

dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasar Undang- 

undang No. 20 Tahun 1961.

Saran

1. Perlunya partisipasi swasta dalam rnembantu pemerintah 

guna mencukupi pemenuhan kebutuhan nkan perumahan d*- 

ngan cara membangun rumah-rumah yang harganya dapat 

dijangkau oleh masyarakat, kese.luruhan;

2. Hendaknya ada kesepakatan antara para pihjak dalam 

pelaksanaan pembebasan hak atas tanah dan masalah ^an

ti rugi hendaknya dilaksanakan secara lang3ung agar 

tidak menimbulkan keresahan di kemudian hari;

3. Panitia pembebasan tanah hendaknya mengawasi pelaksa

naan pembebasan hak atas tanah agar tidak terjadi ke- 

sewenang-wenangan;

4. Perlunya dilakukan pendekatan dan penyuluhan dalam 

usaha melaksanakan pembebasan hak atas Pariah, sehin^^-i 

dapat berjainn dengan lancar tanpa adariya sual-j v 

tan;

Dalam menyediakan pemukiman Kemoali haf i p* ri/!u.1uK y r 

t&nahnys terken,-.* pembebasan hendaKny i riilrr.^*'! i. de- 

ngflil fasilitas yang diperlukan;

6. Di samping itu diharapkan keeadaran. masyarakat m‘..nr*-r • 

pentingnya tanah guna rnembantu ponerintah mensukseaAan 

pembangunan di segala bidang.
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