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Pi.* 

S L, K
BAB . I

PENDifflDIiUAlff

1• Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya.

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat pentlng 

bagi manusia. Dalam kehidupannya, manusia tidak dapat dile- 

paskan dari!:-' keterkaitannya dengan tanah;Sebagian besar ke 

butuhan hidup manusia bergantung pada tanah.

Agama mengajarkan, bahwa manusia diciptakan dari ta

nah kemudian dijadikan manusia Itu sebagai khalifah di.bumi 

dan ke dalam tanah pula manusia akan kembali jika meninggal 

dunia nanti, Darir sejarah peradabannya, dapat disimak per- 

kembangan budaya manusia dalam mempertahankan hidupnya* 

Kelompok-kelompok manusia melakukan perpindahan dari satu 

tempat ke tempat yang lain untuk raencari tanah yang subur 

agar dapat dijadikan lahan pertanian yang menghasilkan ba- 

han makanan, Hal ini berlangsung ciikup lama dan jika tanah 

sudah berkurang kesuburannya maka kelompok tersebut pindah 

ke tempat lain yang lebih subur tanahnya.

DI dalam hukum Adat antara masyarakat hukum sebagai 

satu kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat suatu 

^bungan yang erat sekali. Hubungan itu bersifat Religlus
4. '

magis. Tanah adalah tempat manusia dilahirkan, hidup dan 

berkembang, mencari makan serta tempat manusia dikebumikan, 

Sisi lain arti panting tanah adalah bahwa tanah mem- 

punyai nilai ekonomis yang sangat besar, karena tanah mem~

1:
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berikan Jaminan fridup bagi manusia baik sekarang maupun yang 

akan datang. Tanah dapat dipandang sebagai suatu harta yang 

bersifat permanen karena tanah memberikan jaroinan yang man- 

tap sebagai cadangan masa depan.1

Selain itu tanah juga mempunyai aspek sosialr kulturil dan 

psychologis, Katena itu penanganan terhadap masalah perta- 

nahan tidaklah menggunakan prinsip hukum semata tetapi harus 

memperhatikan pula aspek-aspek sosial, politik, ekonoini dan 

Hankamnas agar masalah pertanahan tersebut tidak berkembang 

dan menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu' stabilitas 

masyarakat;

Dari berbagai penelitian yang dilakukan terhadap masa

lah pertanahan di negara kita, diperoleh data bahwa penggu- 

naan tanah masih belum begitu tertib dan terarah sepenuhi^ra. 

Ini berarti bahwa masih banyak penggunaan tanah yang tidak 

sesuai dengan fungsi dan peruntukannya baik dilihat dari ska 

la nasional maupun regional.

Ealanr era pembangunan sekarang ini, banyak terjadi per 

kembangan di bidang industri yang sekaligus diikuti dengan 

berkurangnya iafteli pertanian karena dijadikan pengembangan 

areal industri dan hal ini menjadikan fungsi tata guna tanah 

sangst penting. Tanpa tata guna tanah yang baik akan .'niehd6-' 

tangkan banyak permasalahan bahkan raenirabulkankeriisakan 

tata susunan tanah.

________ ______ . _ . • - -• . — .. — . _■

* Abdurrahman Jteberana Astiek Tentang Agraria . Alumni, 
Bandung, 1980, h. 1.
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Penggunaan tanah harus selaraa dengan pola yang ada pada 

rencana tata guna tanah agar manfaat yang optimal dapat di~ 

capai tanpa merusak serta mengurangi kesuburan tanah.

Berbicara masalafr tanah dalam hubungannya dengan kebu

tuhan Hidup manusia ,tparilah tinjauan kita arahkan kepada ma- 

syarakat pedesaan, Indonesia yang sebagian besar penduduknya 

bertempat tinggal di pedesaan dan bertani adalah mata penca- 

hariaanjiya f sudah barang tentu raasalah pertanahan merupakan 

suatu hal yang kompleks. Kebutuhan akan tanah bagi masyarkat 

pedesaan meningkat seiring dengan meningkatnya j'unrlah pendu- 

duk sedang luas tanah untuk pertanian semakin lama berkurang 

akibat berkembangnya areal tanah untuk sektor industri, Hal 

ini dapat menyebabkan beralihnya penggunaan tanah yang mesti 

nya untuk pertanian tetapi karena hasil yang diperol'eft dari 

pertanian menjadi berkurang maka penggunaan tanah itu dialih 

kan ke bidang lain misalnya lahan yang mengandung U  tanah 

liat maka tanah liatnya diambil untuk dijadikan genteng atau 

batu merah,

Corak perekonomian di pedesaan tidak dapat. dilepaska'n 

dari keterlibatan tanah sebagai lahan untuk berkarya.khusus- 

rjya bagi masyarakat agraris. Tanah merupakan kebutuhan vital 

para petani dan pengrajin yang menggunakan tanah liat,Karena 

itu kebijaksanaan &i. bidang pertanahan merupakan hal penting 

dalaifi usaha,meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta 

harus menciptakan suasana ekonomi yang sehat dengan memper- 

hatikan pemaitfaatan tanah bagi generasi selanjutnya.
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Salah satu berituk usaha yang dapat menentukan . corak 
♦ «?

perekonomian di pedesaan adalah sektor kerajinan di bidang 

industri yaitu pembuajan genteng yang sampai saat ini bahan
*

bakunya masih menggunakan tanah liat. Di beberapa „daerah 

sektor industri ini digalakkan untuk meraacu pertumbuhan dan 

perkerobangan ekonomi di pedesaan seiring dengan lajunya pern 

bangunan nasional di segala bidang. Naraun dalam menggalak - 

kan kerajinan industri genteng ini ada satu hal yang perlu 

mendapat perhatian khusus yaitu lokasi tempat pengambilan 

bahan baku yang berupa tanah liat, karena di tempai inilah 

serlng menimbulkan berbagai permasalahan sehubungan dengan 

dilakukan nya penggalian tanah yang sering kali tanpa. i-raentr 

hatikan keadaan lingkungan sekitarnya. Akibatrya adalah mun 

culnya lobang-lobang besar di berbagai tempat dan tentu hal 

semacam ini tidak sedap dipandang bahkan jika musim hujan 

akan terjadi tanah longsor di sekitarnya dan tentu saja hal 

ini sangat merugikan orang lain. Keadaan seperti ini harus♦

segera mendapat perhatian dan penanganan yang,tepat dan 

sungguh-sungguh sebagairaana tercantum di\dalanr ;Kete.tapan 

Wajelis Permusyawaratan Rakyat Nomer IV / MPR /1978 tentang 

Garis-garis Besar Haluan Negara, pada arah dan Kebijaksanaan 

Pembangunan :

Pemanfaatan tanah harus sungguh-sungguh membantu me-r. 
ningkatkan kese-jahteraan rakyat dalam rangka mewujud-

kan Keadilan Sosial, maka disamping menjaga kelestari 
annya perlu dilaksanakan penataan kemjpli penggunaan 
tanah, pehguasaan dan pemilikan tanah i

^ Team Pembinaan Penatar dan Bahan-bahan Penataran 
Pegawai Republik Indonesia, Tfndang-JJndam .Paaar 
Ppn^h^v^tpp dan Venp.amal*p Pancasila da_n (xarig^aris,,-Besar 
Haluan Negara.
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Sebagaimana yang telah tertuang dalam Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Nomer IV/MPR/1978 tersebut maka meme-

lihara tanah termasuk menambah kesuburani^ya serta ; .m^ncfegah'

kerusakannya adalah kewajiban setiap orang, badan hukum atau

instansi yang mempunyai hubungan dengan tanah,4engan meroperha

tikan pihak yang berekonomi lemah* . Sehubungan dengan hal ter

sebut maka terhadap pendayagunaan tanah hendaknya diupayakan

menurut program nasional yang sudah . dicanangkan^... eejak

tahun 1960 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomer 5 pada

tahun 1960, tanggal 24 September 1960 ( LN 1960 No. 104 ) yang

selanjutnya disebut tTndang-Undang Pokok Agraria ( UUPA ).

Bahwa pendayagunaan tanah ditujukan untuk roemberikan

kesejahteraan bagi umat manusia agar memperoleh kehidupan yang

lebih baik. Disamping itu juga diwajibkan menambah kesuburan

dan menjaga kelestarian tanah, agar tidak merugikan kepenting

an orang lain, Berdasarkan pasal 33 ayat 3 TJndang-Undang

Daaar 1945 ditegaskan bahwa :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di.dalam 
nya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar 
besarnya kemakmuran rakyat.

Di sini dapat diambil pengertian, bahwa negara dalam hal ini

hanya menguasai, dan bukan memiliki. Yang dimaksud dengan me-

nguasai oleh negara adalah seperti yang di'maksudkan dalam

pasal 2 ayat 2 UUPA yaitu :

a. mengatui; dan roenyelenggarakan peruntukan, penggunaan 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang ang- 
kasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang 
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
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c. meneiitukan dan mengatur hubungan hukum antara orang 
orang dan perbustan hukum yang mengenai bumi, .air 
dan ruang angkasa^;

Atas dasar hak menguasai inilah kemudian lahir hak-hak atas 

tanah seperti yang diatur dalam pasal 16 UUPA.

Dari berbagai macam penggunaan dan pemanfaatan tanah 

kita mengenai salah satu bentuk pemanfaatan tanah yai'tu eks
>

ploltasi tanah liat gebagai bahan baku pembuatan genteng. 

Eksploitasi tanah liat sudah lama kita kenal yaitu sebagai 

tahap pertama dari rangkaian proses’ industri pembuatan gen- 

te-ng. Kegiatan seperti ini banyak kita jumpai dilakukan oleh 

masyarakat pedesaan yang daerah sekitarnya banyak raengandung 

tanah liat. Agar tidak menimbulkan kerusakan pada tanah maka 

eksploitasi tanah liat tersebut. harus mendapa'tkan pengaturan 

yang dapat menjamin kepasti'an hukum baik dengan Undang-Undang 

maupun dengan peraturan yang lain. Dasar hukum yang telah 

ada untuk mengatur masalah eksploitasi tanah liat di negara 

kita adalah Undang-Undang Nomer 11 Tahun 1967 (LN-1967 lNd.22) * 

tanggal 2 Desember 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. 

selanjutnya disebut UU 11 -th 1967.

Pertambangan rakyat harus dibina dan diarahkan - agar 

kelestarian alam dan lingkungan tetap terjaga dan tet'ap mem

ber! manfaat bagi generasi berikutnya. Karena itu wajar jika 

masalah pertambangan ini mendapat suatu landasan hukum yang 

benar-benar memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Akan 

tetapi ;jika kita melihat kenyataan yang ada di lapangan maka

^A.P. Parlindungan , Landreform di Indonesia, Alunni 

Bandung, 1987, h. 97.
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ki'ta da^at mengatakan bahwa akibat dllakukannya penggalian 

tanah liaft tnaka terjadi kerusakan lingkungan. Jika halini 

dibiarkan berlangsung terus—menerus, sudah barang tentu 

akan mengganggu . lingkungan dan keseimbangan alara akan ter- 

ancam. Karena itu wajar, Jika masalah penggalian tanah liat 

Juga harus mendapat suatu landasan hukum yang dapat membe*, 

rikan kepastian bagi semua pihak.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan kenya- 

taan yang terjadi di lapangan dalam hal eksploitasi tanah 

liat, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang 

timbul, antara lain :

1* Sejauh mana pengertian hak milik atas tanah menurut Hu

kum Adat, maupun menurut UUPA ? *

2. Hak mana yang diberikan oleh UUPA terhadap eksploitasi 

tanah liat yang terjadi pada tanah milik sendiri ?

3* Kewajiban apa yang harus dilaksanakan oleh pihak yang 

melakukan eksploitasi tanah liat terhadap tanah bekas 

penggalian ?

2* Penjalasan Judul

Judul skripsi ini adalah " Tinjauan Hukum Tentang 

Eksploitasi Tanah Liat oleh Pengrajin Genteng di desa Mo- 

jotampingr Eecamatan Bangsal, Kabupaten Daerah Tk.II Kbjo- 

kerto Eksploitasi menurut UU Ho-11 Th.1967 (pasal 2.e) 

adalah usaha pertambangan untuk menghasilkan bahan galian 

dan memanf&atkannya.. Jadi eksploitasi tanah liat adalah 

usaha menggali dan mengambil tanah H a t  untuk dijadikan ba-
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han 1)3101 pembuatan genteng. ,!Panah menurut UUP.A adalah per-

tnukaan atau lapi'san terluar dari bumi, sebagaimana yang di-

sebut. dalam pasal 4 ayat t' yang berbucyi :

Atas dasar menguasai dari negara sebagai yang dimak- 
sud dalam pasal. 2 ditentukan adanya macara-macam hak 
atas permukaan burnl yangdisebut tanah (garis^ bawah 
dari penulis) yang diberikan kepada dan dipunyai 
oleh orang-orang baik sendiri maupun bersgma-sama 
dengan orang lain serta badan-badan hukum .

Eata " pengrajin " dalam skripsi ini adalah orang-orang 

yang sehari-hari melakukan kegiatan di bidang kera;Jinan se

bagai mata pencaharian dan tidak terikat perjanjian kerja 

dengan perusahaan* Jadi yang saya maksud dengan judul dimu- 

ka adalah kegiatan penggalian tanah liat sebagai bahan ba

ku pembuatan genteng yang dilakukan oleh penduduk Mojotam*- 

ping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Daerah Tingkat II Mojo- 

kerto, secara perseorangan dan ditinjau dari segi hukum. 

Dengan demikian judul tersebut memberikan gambaran tentang 

pengambilan tanah liat, yang mestinya lahan tersebut untuk 

pertanian. Pembahasannya dititik beratkan pada aspek hukum 

atas eksploitasi tanah liat tersebut serta akibat yang me- 

nyertainya.

5* Alasan Pemilihan Judul

Di negara Indonesia, sistim perekonomian rakyatnya 

sebagian besar masih bercorak agraris, karena itu peranan 

tanah menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia.

Subekti dan R-Tiitrosudibio. Kitab • Uniang-tJndang 
Hukum Perdata, Piadnya Paramita, Jakarta, 1983, h.4M»
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Saya memilih judul "Tinjauan Hukum Tentang Eksploi

tasi Tanah Xiat oleh Pengrajin Genteng di Desa Mojotamping 

Kecamatan Bangsal, Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto. 

Hal ini disebabkan karena hampir seluruh penduduk desa ter- 

sebut mata pencahariannya sehari-hari adalah membuat gen - 

teng. Bahan baku genteng adalah tanah liat. Untuk mendapat 

kan tanah liat, mereka harus menggalinya dari sawah atau 

pekarangan mereka.Tidak jarang mereka melakukan penggalian 

secara berlebihan, sehingga merusak lingkungan sekitarnya 

dan merugikan orang lain. Mereka beranggapan bahwa mereka 

dapat berbuat bebas terhadap tanah yang mereka miliki, ter- 

masuk riengambil bahan galian tanah liat yang terkandung di 

d'alamnya.

Pengambilan tanah liat dari tana-h' milik sendiri 

menurut Hukum Adat adalah sah,asal tidak merugikan orang 

lain. Dilain pihak UUPA memberikan pengaturan tersendiri 

terhadap pengambilan bahan galian yang ada dalam tubuh bumi 

yaitu dengan UU No.11 Th.1967* Sementara itu pengaturan se

cara khusus mengenai pengambilan tanah liat dari tanah mi

lik sendiri belum dikenal di desa Mojotamping,sehingga me

reka tetap melakukannya sampai sekarang. Menurut UU No,11 

Th.1967 untuk dapat melakukan eksploitasi tanah liat,harus 

mempunyai hak eksploitasi ‘(Surat Ijin Pertambangan Daerah), 

Tetapi kenyataannya tak seorangpun penduduk Mojotamping 

yang telah memiliki surat ijin yang dimaksud.
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4* Tujuan1 Penuiisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi 

tugas yang merupakan persyaratan untuk mencapai gelar Sarja- 

na Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Selain 

itu, dengan bekal llmu pengetahuan yang telah saya perolefc 

selama belajar di Fakultas Hukum, saya ingin raenyumbangkan 

buah pikiran saya dalam llmu Hukum bidang Agraria kepada 

masyarakat, khususnya para raahasiswa dengan harapan semoga 

tulisan ini dapat" dijadikan tambahan bahan belajar dan un

tuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tanah. 

Sedangkan tujuan yang lain adalah untuk memperdalam llmu 

Hukum khususnya Hukum Agraria* kareaa UUPA telah berlaku 

selama 30 tahuny namun masih memerlukan penyempurnaan.

5. Metodologi.

a. Pendekatan masalah.

Hetode pendekatan yang 3aya pakai dalam menyelesai- 

kan penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan 

yurldis sosiologis,. karena permasalahan yang ditelitl dan 

dibahas adalah mengenai hubungan antara faktor sosiologis 

yang terkait dengan faktor yuridis.

Faktor sosiologisnya adalah kesadaran masyarakat

tentang pentingnya tanah untuk memenuhi kebutuhan Mdupnya 

sehari-hari, sedang faktor yuridisnya adalah perlunya ke- 

pastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, terhadap tanah 

yang bersangkutan.
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b. Sumber data.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna penuli- 

san skripsi ini, inaka diadakan penelitian lapangan, lang- 

sung pada obyek penelitian yaitu lokasi tempat dilakukar 

kegiatan eksploitasi tanah H a t *  Selain itu Juga diadakan 

penelitian pada instansi yang terkait dengan m£<salah ke 

agrariaan serta yang mempunyai hubungan langsung dengan 

pokok permasalahanr dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan 

Kabupaten Daerah Tingkat. II Mojokerto, Badan Perencanaan 

Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto.

Selain itur untuk mendapatkan landasan teoritis,

juga diadakan penelitian kepustakaan, yang berupa litera-

tur, baik yang berupa buku-buku maupun yang berupa tulisan

tulisan lain yang berkaitan dengan hukum agraria, khusus-
i

nya tentang tanah.

c’. Erosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Untuk -mendapatkan data yang dapat digunakan untuk 

menjawab permasalahan pokok yang timbul, maka tehnik pe- 

ngumpulan data yang digunakan berupa interview atau wawan- 

cara dengan para pihak yang terlibat -aehubungan dengan ada- 

nya kegiatan eksploitasi tanah liat, khususnya di lapangan. 

Dalam hal ini saya tnengadakan wawancara dengan penduduk di 

desa Mo;jotarapin&, Kecamatan. Bangsal, Kabupaten Daerah Ting- 

kat II Mojokerto, tempat kegiatan eksploitasi tanah liat 

terjadi,, dan banyak diantara mereka yang melakukan kegiatan
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ini secara berlebihan serta tidak menghiraukan peraturan- 

peraturan hukum yang berlaku, sehingga banyak menimbulkan 

permasalahan dan tidak jarang hal ini merugikan orang lain.

Selain itu data juga dikumpulkan dari hasil studi 

kepustakaan* khususnya yang diperoleh dari kantor instansi
at

yang terkait*? Data yang telah diperoleh baik dari wawanca- 

ra maupun dari studi literatur, dikumpulkan dan diklasifi- 

kasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Dari data yang terkumpul, kemudian saya susun secara 

sistimatis dan saya bahas dengan mengkaitkan peraturan -pe

raturan hukum yang ada dan berlaku sekarang, agar penulis

an skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data*

Data yang telah terkumpul, dianalisis dengan menggu- 

nakan raetode diskriptif analisis, yaitu menggambarkan per

masalahan yang terjadi dalam masyarakat kemudian dianalisa 

dengan menggunakan teori hukum -pertanahan serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
i

6. Pertanggung-.jawaban Sistimatika

Sebelum saya menguraikan isi skripsi ini bab demi 

bab t maka terlebih dahulu saya akan menggambarkan isi dari 

skripsi ini dalam garis besarnya. Gambaran umum atas isi 

seluruh skripsi ini tercakup dalam pendahuluan. Karena itu 

pendahuluan akan mengawali penulisan skripsi ini sebagai 

bab I.
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Selan^utnya, hak milik atas tanah saya letakkan pa

da bah II, karena dalam bab ini saya ketengahkan terlebih 

dahulu pengertian hak atas tanah, khususnya hak milik atas 

tanah, sebagai gambaran yang lebih mendalam dan terperinci. 

Dengan demikian dapat diketahui apa sebenarnya hak milik : 

atas tanah itu, sehlngga dapat dijadikan landasan untuk me- 

mahami pembahasan permasalahan yang disajikan dalam' penuli- 

san skripsi ini.

Setelah aiemahami bahwa hak milik atas tanah adalah 

hak yang terkuat dan terpenuh bila dibandingkan dengan hak- 

atas tanag yang lain, maka tidak jarang terjadi, bahwa ter

hadap tanah hak milik tersebut, dilakukan eksploitasi tanah 

liat oleh pemiliknya, Untuk mengetahui sejauh mana weweHang 

mengeksploitasi tanah pada tanah milik tersebut, maka eks;~ 

ploitasi tanah liat saya letakkan pada bab III

Kemudian pada bab IV, saya letakkan M Tinjauan . 

Hukum tentang Eksploitasi Tanah Idat di desa Nojotamping 

Kecanyatan Bangsal, Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto M 

karena di daerah ini masyarakatnya beranggapan bahwa tidak 

ada larangan untuk mengambil tanah liat dari tanah miliknya 

sendiri ,sementnra itu UUPA telah mengatur hal ini meskipun 

dengan menunjuk pada Deraturan lain, yakni UU No. 11 Th, 19^7 

tentang r'okok-pokok Pertambangan. Dari bab ini maka dapat 

diketahui bagaimana kedudukan Eksploitasi tanah liat, di- 

tinjau dari peraturan hukum yang berlaku sekarang.
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Sebagai a R M r  dari penulisan skripsi ini, saya le- 

takkan penutup dalam bab T r karena dalam bab ini merupakan 

ringkasan dari seluruh pembahasan skripsi f yang berupa ke- 

simpulan serta saran-saran yang dapat saya berikan dalam 

rangka ikut serta dalam. pembangunan hukum dewasa ini*
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BAB II 

HAK MILIK ATAS TANAH

1 .Eimbulnya hak milik atas tanah

Sebelum saya menelaah perihal hak milik atas tanah

menurut Hukum Adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia ma-
i

upun menurut UUPA.yang merupakan hukum pertanahan nasional 

yang berlaku di Indonesia sekarang ini, saya akan menengok 

lebih dahulu. riwayat singkat adanya hak milik dalam lalu 

lintas hukum yang berlaku hingga sekarang ini. Namun dalam 

hal ini cukuplah rasanya apabila saya utarakan garis besar 

sejarah hak milik yang diuraikan oleh Roscoe Pound, yang 

dikutip oleh Purnadi Purbacaraka dan A, Ridwan Kalim, dalam 

bukunya yang berjudul " Hak milik, keadilan dan kemakmuran 

tinjauan filsafat hukum

Menurut ajaran sejarah tentang hak milik, pada awal- 

nya hukum tidak mengenai adanya hale milik pribadi atau per— 

orangan atas benda apapun juga. Segala benia yang ada pada 

waktu itu, dianggap sebagai milik bersama para anggota ma

syarakat secara merata. Karens itu, setiap benda tersebut 

dapat dikatakan sebagai " res nullius " yang berarti benda

5
tanpa ada yang berhak memiliki,secara pribadi .

Bari pemilikan bersama inilah lambnt laun lahir dan

^Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, Hak Milik 
Keadilan dan Kemakmuran tin.jauan Filsafat Hukum, G-halia 

Indonesia* Jakarta ,1982, h. 11.

(5
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berkembang hak milik pribadi, Perkembangannya ini berlang- 

sung melalui tiga fasetyakni :

a, Fase pertama : Mula-mula antara anggota masyarakat 

diadakan perjanjian untuk memperoleh hak milik atas 

benda-benda yang diinginkan masing-masing dengan 

ketentuan, bahwa seorang anggota masyarakat hanya 

boleh memiliki benda-benda yang diinginkan tersebut 

apabila benda-benda itu belum menjadi hak milik 

anggota masyarakat yang lain ( benda-benda yang be

lum bertuan ). Pemilikan benda pada fase ini masih 

semata-mata secara flsik atau alamiah saja, artinya 

benda-benda tersebut dikuasai oleh seseorang sebagai 

■miliknya hanya secara fisik tanpa didasari oleh hak 

yuridis apapun. Karena itu, pemilikan pada fase ini 

lebih dikenal dengan terminologi ” pemilikan alamiah 

atau posessio naturalis ". Akibatnya, kedudukan hak 

milik pada masa ta,se ini masih amat lemah, karena 

dasar pemilikannya belum dapat dibuktikan atau dl- 

pertahankan 3ecara yuridis.

b. Fase kedua : Pada fase ini# hak milik pribadi terse

but telah mulai diperhatikan dan disempurnakan dalam 

segi hukumnya, dimana selain selain penguasaan seca-

■ fisik, hak milik juga dapat dibuktikan dan diperta. 

hankan 3eca-ra yuridis yaitu dengan surat-surat kete- 

rangan pemilikan <iari pihak yang berwenagg untuk itu 

sebsgai alat bnkti pemilikan yang sah.
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Dengan demikian pada tahap fase ini dapat dikata- 

kan bahwa disamping penguasaan fisik, hak milik 

pribadi tersebut telah pula meliputi penguasaan 

yuridis. Sehingga perlindungan atas hak milik pri

badi dapat terjadi secara fisik dari pemiliknya

sendiri, selain itu juga memperoleh perlindungan
t

secara hukum sepanjang benda itu diperoleh pemilik 

nya dengan cara-cara yang tidak melawan hukum. 

Konsekwensinya adalah jika. terjadi gangguan terha

dap hak. milik pribadi seseorang yang sah menurut 

hukum, maka hukumlah yang digunakan untuk menyele- 

saikan masalah tersebut melalui fungsionarisnya 

seperti Polisi, Hakim dan sebagainya.

c. Fase ketiga : Dalam fase ini hak milik pribadi te

lah berkembeng ke tahap yang lebih sempurna, kare

na tidak hsnya kedudukan hak milik yang mendapat 

jaminan perlindungan .hukum, tetapi penguasaan,peng

gunaan bahkan sampai pada penikmatannyapun dijamin 

dan dilindungi oleh undang-undang/hukum yang berla

ku, Sejak tercapainya fase ini, kian hari semakin 

bertambah banyak benda-benda milik pribadi.

2. Hak milik atas tanah menurut Hukum Adat

Hasalah hak milik atas t,?nah‘ menurut Hukum Adat se- 

benarnya sangat berkaitan dengan sejarah pentahapan menge

nai bagaimana timbulnya hak milik atas tanah. Untuk itu 

perlu juga kiranya saya uraikan sejarah pentahapan timbul-
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nya hak milik atas tanah menurut Hukum Adat, walaupun jika 

diperhatikan tidak begitu jauh berbeda dengan sejarah tim

bulnya hak milik, yang telah saya uraikan di muka.

Hak milik menurut Hukum Adat juga terjadi melalui 

tahap demi tahap, Mula-mula masyarakat Hukum Adat tidak me- 

ngenal hukum pertanahan sama sekali. Mereka tidak tahu ba- 

galmana memanfaatkan tanah serta memeliharanya dengan baik. 

Hal ini dapat dimaklumi, karena mereka belum mempunyai tem

pat tinggal yang tetap, Mereka selalu berpindah-pindah dari 

satu tempat ke tempat yang lain,

Setelah mereka menyadari betapa pentingnya tanah 

bagi kehidupan, maka lambat laun anggota masyarakat Hukum 

Adat menetap di satu tempat untuk mengerjakan tanahnya 

hingga mereka dapat menikmati hasilnya.

Banyak hal yang menyebabkan timbulnya hubungan yang 

demikian erat antara' masyarakat Hukum Adat dengan tanah, 

karena sifat dari tanah itu sendiri sebagai suatu harta 

kekayaan yang dipandang mempunyai nilai yang menguntungkan 

karena tidak mudah musnah dalam keadaan bagaimanapun juga* 

Disamping,itu karena fakta bahwa tanah sebagai tempat ting- 

gal warga masyarakat, tempat mencar.i sumber penghidupan, 

serta tempat mereka dikaburi^an jika sudah meninggal dunia* 

Selain itu tanah juga tempat roll para leluhur dan danyang- 

danyang pelindung persekutuan* Begitu berartinya nilai ta

nah bagi kehidupan, sehingga hubungan antara manusia de^ 

ngan tanah tidak dapat'dipisahkan begitu saja.
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'Pertalian yang demikian erat tersebut, dirasakan 

telah Lberakar dalaia hati vrarga masyarakat Hukum Adat. Hal 

yang demikian inilah menurut Ter Haar seharusnya dianggap 

sebagai pertalian hukum ( rechtsbetrekking ) manusia ter

hadap tanah^. Pertalian seperti inilah yang kemudian men- 

jadi dasar ter^adinya hak milik atas tanah menurut Hukum 

Adat ( inlands bezitrecht ).

Dengan demikian jelaslah kira.iya bahwa hukum perta

nahan itu bermula dari sejarahnya dan memainkan peranannya 

setelah manusia menetap pada suatu tempat tertentu, dimana 

kegiatan 'ekonominya bermula dari sumber kekayaan alam yang 

berasal dari tanah. Mereka menetap di satu tempat untuk 

selama-lamanya sambil mengerjakan tanahnya. Hal seperti
j

ini berlangsung turun temurun sehingga kemudian terjadi , 

hubungan yang erat antara manusia dengan tanah tempat ting- 

galnya.

Hak-hak perseorangan atas tanah adat, tidak dapat 

dipisahkan dengan hak ulayat atau hak pertuanan dalam pem- 

bahasannya. Hak ulayat atau hak pertuanan ini lebih dikenal 

sebagai h??k masyarakat Hukum Adat. Jadi, di dalam Hukum 

Adat dikenal adanya hak-hak perseorangan atas tanah, juga 

hak bersama ( komunal,kolektif ) atas tanah.

B. Ter Haar Bzn., Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, 
terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita^ 
Jakarta, 1985, b. 71..
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Timbulnya hak-hak perseorangan atas tanah disebab- 

kan adanya pemanfaatan tanah ulayat oleh perseorangan, de- 

nganpengesahan atau sepengatahuan masyarakat Hukum Adat,

Oleh karena itu, maka pengertian menurut Hukum Adat, hak 

milik sebagai hak perseorangan terhadap tanah, keberadaan- 

nya tidak dapat atau belum dapat dilepaskan dari ke.kuasaan 

penguasa adat. Dengan kata lain, kekuasaan persekutuan 

tetap membayangi hak milik atas tanah tersebut, terutama 

dalam penggunaannya. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa 

segi dntara lain :

a. Sejarah.

Dari segi sejarah, hak milik menurut Hukum Adat 

pada umumnya berasal dari hak ulayat yang pemberiannya se- 

ijin atau sepengetahuan kepala persekutuan Hukum Adat 

seperti yang telah diuraikan di atas.

b. Kewenangan.

Yfev/enang untuk memberikan sebidang tanah dengan 

hak milik kepada v/arganya, dipunyai oleh persekutuan Hukum 

Adat. Tetapi persekutuan Hukum Adat dapat pula mencabut 

' kembali hak tersebut apabila penggunaan hak milik tersebut 

bertentangan dengan kepentingan umum.

c. Fungsi Sosial.

Pada Hukum Adat, hak milik atas tanah tidak dapat 

dilepaskan dari fungsi sosial dalam penggunaannya, sehingga 

tidak boleh menggunakan hak milik itu secara sewenang-wenang.
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Dengan demikian maka hak milik pada Hukum Adat 

berbeda dengan hak eigendoro menurut hukum Barat, yang mem- 

beri kedudukan mutlak pada hak tersebut.

Ketiga segi tersebut diatas adalah merupakan bukti 

hubungan seseorang warga masyarakat dengan ma syarakat hu- 

kumnya atau hubungan hak perseorangan atas tanah dengan 

hak persekutuan hukum atas tanah. Oleh karena itu, setiap 

peralihan hak atas tanah adat, wajib dimintskan pengesahan 

nya kepada kepala adat agar peralihan hak atas tanah itu 

menjadi terang, Di sinilah kekuasaan mengav/asi atau meng- 

kontrol dari kepala adat lahir disebabkan oleh ketiga segi 

yang telah diuraikan di atas.

Dengan demikian dapat disimpulkan brhwa hak milik 

dalam Hukum Adat bukanlah hak yang sebebas-bebasnya, mela- 

inkan hak perseorangan yang diakui sebagai milik pribadi 

yang tidak dapat dilepas.kan dari fungsi sosialnya terhadap 

masyarakat adat. Dengan kata lain bahwa hak milik menurut 

Hukum Adat itu memberi . kekuasaan penuh kepada warganya 

untuk secara bebas mengolah dan mengelola tanahnya, dengan 

catatan :

a. tidak menimbulkan gangguan t.erhadap warga. lainnya;

b. apabila diperoleh sumber yang mengarchmg bahan yang 

bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, penggunaannya 

diserahkan pada kebijaksanaan kepala persekutuan;

c. apabila tanah tersebut diterlantarkan, maka tanah 

itu akan kembali menjadi tanah persekutuan hukum
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yang dilindungi oleh hak ulayat dan kepala persekutuan 

hukum akan mengatur pendayagunaannya atau memberikan hak 

tersebut kepada v/arga yang lain dalam lingkungan perseku

tuan hukumnya.

3* Hak milik atas tanah menurut UUPA

Sejak tahun 1960 di negara kita terjadi perubahan 

yang fundamentil dalam struktur hukum pertanahan, yaitu 

pada tanggal 24 September 1960, dengan diundangkannya hu

kum agraria nasional yang dikenal dengan sebutan Undang- 

Undang Pokok Agraria ( UUPA ) atau juga disebut dengan 

UU KTo. 5 Th. 1960.

UUPA yang berlaku sekarang ini sebetulnya adalah 

suatv: rangkaian proses yang sudah disiapkan sejak l?ma.
i

yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan baru di- 

matangkan pada tahun 1960. Undang-undang tersebut merupakan 

hasil kompromi dari berbag^i pemikiran tentang hukum tanah 

baik yang berasal dari Hukum Adat maupun yang berasal dari 

hukum Barat, serta hasil-hasil yang timbul sebagai akibat
1

perkembangan pelaksanaan kedua sistem hukum tersebut.

Sebagai bukti bahwa kedua sistem hukum tersebut di atas 

masih mempengarulii, lebih-lebih Hukum Adat yang menjadi 

dpsar bagi UUPA, dapat dilihpt dalam pasal 5 UUPA beserta 

penjelasannya, yang menyatakan bahwa Hukum Adatlah yang ber

laku untuk hukum Agraria yang baru. Dal^m hal ini Hukum

Adat yang dimaksud adalah bukan J-Iukum Adat' yang masih murni

22
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melainkan Hukum Adat yang sudah dibersihkan dari unsur- 

unsur dan sifat kedaerahannya dan kemudian diberi sifat 

nasional sshingga tidak bertentangan dengan :

a. kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan 

persatuan bangsa;

b. sosialisme Indonesia;

c. ketentuan-kstentuan dalam UUPA;

d. peraturan-peraturan lainnya di bidang agraria;

e. dengan unsur-unsur hukum agama.

Dengan memahami uraian di atas, maka sebenarnya 

Hukum Adat yang dijadikan dasar UUP A adalah mengenai kon- 

sepsinya, asas-asasnya dan lembaga-lembaganya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka apabila 

ki'ta membahas hak milik sebagai salah satu raacam hak atas 

tanah yang diatur dalam IJDPA, sebenarnya tidak jauh berbe

da dengan hak milik menurut Hukum Adat yang mempunyai sifat 

turn temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh 

seseorang atas sebidang tanah dan danat juga beralih maupun 

dialihkan kepada pihak lain. Hal ini akan lebih jelas jika 

melihat pada pasal 20 UUPA yang menystakan?: 1

1. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan 
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, 
dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam'pasal 6.

2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 
lain.
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^Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undanft Pokok 
Agraria, Alumni, Bandung, "1986, h. 101.
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Maksud-awalan " ter ,f yang terdapat pada kata " ter- 

kuat dan terpenuh "dalam pasal diatas adalah menunjuk pada 

pengertian n paling n dan tidak boleh diartikan dengan is- 

tilah? mutlak " dari hak eigendom yang terdapat dalam KUH 

Perdata, karena sifat. yang demikian ini jelas bertentangan 

dengan sifat Hukum Adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. 

K£ta terkuat dan terpenuh seperti yang terdapat dalam pasal

20 UUPA, sebenarnya adalah untuk menunjukkan perbedaanjoya 

dengan hak-hak atas tanah yang lain, seperti hak guna usaha 

hak guna bangunan dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan 

hak-hak atas tanah yang lain, maka hak miliklah yang paling 

kuat dan paling penuh yang dapat dipunyai oleh seseorang. 

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam Memorie Penjelasan
o

pasal 20 UUPA yang menyebutkan :
4

...Kata-kata terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk 
membedakannya .dengan hak guna usaha, hak guna bangunan 
hak pakai. dan' hak lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan 
bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai 
orang, hak miliklah yang "ter11 (paling) kuat dan "ter" 
(paling) penuh.

Untuk lebih memantapkan pemahaman kita terhadap pe

ngertian hak milik atas tanhh menurut UUPA,, maka dapat di

lihat ciri-ciri dan sifat-sifatnya, yakni :

a* hak milik atas tanah adalah hak yang terkuat dan 

terpenuh ( pasal 20 );

8Tbid., h. 207
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b. hak milik adalah hak turun-temurun dan dapat bcr- 

alih, artinya dapat diwariskan kepada ahli waris 

yang empunya hak ( pasal 20 );

c. hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak atas 

tanah lain, artinya dapat dibebani dengan hak atas 

tanah lain, yaitu hak guna bangunan ( pasal 37 ), 

hak pakai ( pasal 41 ), hak sewa ( pasal 44 )> h?k 

gadai ( Hukum Adat jo pasal 7 Undang-Undang No.56 

Prp. T960 ), hak usaha bagi hasil ( Hukum Adat jo 

Undang-Undang No. 2 Th.1950 ) dan hak menumpang

( Hukum Adat ), Sebalikrrya, hak milik tidak ber- 

induk pada hak atas tanah yang lain.

d. hak milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan d 

dibebani hak tanggungan ( hipotek dan credietver- ' 

band ) ( pasal 25);

e. hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu 

dijual, ditukar dengan bends lain, dihibahkan dan 

diberikan dengan wasiat ( di-lerrat-kan ) ( pasal 20 

jo pasal 26 );
i

f. hak milik dapat dilepaskan oleh orang y.?ng empunya 

dan tanahnya menjadi tanah negara ( pasal 27 )

g. hak milik dapat diwakafkan ( tanahnya dijadikan 

tanah wakaf ) ( pasal 49 ayat 3 ),

UUPA mengenal asas :r horisontale scheiding " atau 

asaa pemisahan horisontal antara ruraah dengan bangunannya
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atau tanaman dengan tanahnya. Seperti yang telah saya sebut

di muka baliwa yang menjadi dasar UUPA adalah Hukum Adat

yang pad'a dasarnya tidak mengenai asas vertikal melainkan

asas pemisahan horisontal. Dengan demikian secara yuridis

tanah harus dipandang terlepas dari bangunan atau tanaman

yang ada di atasnya. Mengenai asas horizontale scheiding

ini , dapat saya utarakan pendapat dari Ter Haar, yang di-

kutip oleh Sri Soedev/i Masjchoen Sofwan, yakni^:

...hak milik atas rumah dan tanam-tanaman pada asasnya 
adalah terpisah dari pada hak atas- tanah dimana benda 
benda itu berada, seseorang daT>at saja mempunyai hak 
milik atas pohon-pohon dan rum^h-rumah di atas tanah 
orang lain.

Deng?n demikian maka jelaslah pengertian hak milik 

atas tanah menurut UUPA, meskipun hanya secara garis besar 

nya saja. Pengaturan lebih lenjut tentang hak milik atas 

tanah akan diatur dengan Undang-Undang, seuerti yang dise- 

butkan dalam pasal 50 ayat -1 UUPA-, yaitu Xetentuan-keten- 

tuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan Undang- 

Undang IJamun kenyataannya hingga sal-iarang Undang-.

Undang yang dim:-ksud dalam pasal 50 ayat 1 tersebut beluro 

ada. Untuk men^isi kevakuman, dipegunakan ketentuan - keten- 

tn^n Hukum Adat setempat, ditamh^h peraturan lain mengenai 

hak atps £anah yang memberi v;cv;enapg sesuai dengan nasal 20 

UUP A,

^Sri Soedev/i i^asjchoen Sofv/an, Hukum Perdata :Hukum 
Benda , piberty,Yogyakarta , 1931, h. 45-46.

^Sudargo Gautama. op. cit. , h. 157.
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BAB III 

EKSPLOITASI TANAH LIAT.

f. Timbulnya Eksploitasi Tanah Liat

Eksploitasi tanah liat mempunyai kaitan yang erat

alkali dengan perkembangan kehidupan sosial di masyarakat,

Masyarakat sebagai kelompok individu selau ingin berkem-
i

bang tingkat penghidupannya„ Setiap kegiatan anggota masya

rakat, baik. secara sendiri-sendiri maupun bersama sama 

tidak hanya ing£n memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi 

lebih dari itu mereka ingin mendapatkan taraf kehidupan 

yang lebih baik*. Karena itu setiap kegiatan yang dilakukan 

selalu diarahkan untuk mencapai tujuan yang sudah dicita- 

citakan sejak dulu yaitu hidup raakmur dan sejahtera. 

a* Turun temurun

Eksploitasi tanah liat di masyarakat tumbuh dan ber- 

kembang dari kebiasaan para pendahulunya. Para pendahulu 

mereka pada mulanya mencari cara-cara bagaimana proses pern- 

buata genteng guna dijadikan atap rumah, Waktu demi waktu, 

tahap demi tahap mereka mencoba menemukan cara itu, sehing- 

ga akhirnya mereka temukan cara itu, Mereka menemukan bahwa 

bahan baku untuk pembuata genteng adalah tanah liat. Pada 

mulanya genteng produksi mereka hanya dipakai sendiri, ka

rena sebelura ditemukan genteng, atap rumah mereka terbuat 

dari daun ilalang dan sebagainya yang dibentuk sedemikian 

rupa sehingga dapat, berfungsi sebagai atap rumah,

27
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Dalam perkembangannya, genteng proauksi mereka mampu 

fflerarobah kepada nilai ekonomis yaitu dijual kepada anggota 

masyarakat £&in yang roembutuhkannya. Dengan demikian mampu 

menghasilkan tambahan pendapatan bagi mereka. Untuk dapat 

memperoleft pendapatan yang lebih. besar maka harus pula di- 

produkai genteng dalam jumlah yang lebih besar pula. Untuk 

dapat berproduksi lebih besar maka dlperlukan bahan baku 

dalam jumlah besar pula. Dalam memenuhi kebutuhan bahan 

baku inilah mereka menggalinya dari tanah yang ada di seki- 

tari^ra yang raengandung tanah liat bahkan satnpai merambah 

ke areal yang lebih luas. Tidak Jarang kebutuhan tanah li

at ini diperoleh dari daerah lain yangtyar.g mengandung ta

nah H a t  dengan cara membeli.

Kegiatan merabuat genteng yang telah dirintis oleh 

para pendahulu ini sarapai sekarang diteruskan oleh genera- 

si berikutnya, Dengan pesatnya pembangunan fisik, membawa 

pengaruh di bidang produksi genteng. Dengan meningkatnya 

permintaan akan genteng, mendorong pengrajin untuk raening- 

katkan produksinya dan hal ini sudah barang tentu dapat: 

meningkat pula penghasilan mereka.

b. Bahan baku tersedia*

Indonesia yang merailiki kekayaan alam berlimpah, 

sangat memungkinkan untuk menunjang kegiatan rakyatnya yang 

pekerjaan sehari-harinya membuat genteng, Bahan baku yang 

berupa tanah liat mudah diperoleh. Usaha pembuatan genteng
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banyak dilakukan rakyat yang daerah sekitarnya banyak me- 

ngandung tanah liat* Sebagaimana yang tercantum df dalam 

pasal 35 ayat 3 UUI) t945, bahwa bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunaksn untuk sebesar-besarnya keraakmuran rakyat. Ini 

berarti bahwa untuk mencapal masyarakat yang ad'il dan mak- 

mur, maka pendayagunaan sumber kekayaan alam harus diupaya- 

kan dapat menjangkau kepentingan rakyat banyak tanpa kecua-

II. Kemakmuran rakyat harus diutamakan, bukan keraakmuran 

orang-orang tertentu atau golongan tertentu. Bumi dan air.j 

dan kekayaan alam yang terkandung dalam tanah adalah sumber 

kemakmuran rakyat, karena itu harus Sikuasai oleh negara 

d’an dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

Atas dasar pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini pulalah yang 

kemudian melahirkan hak-hak atas tanah, Hal ini Juga mein;-* 

pakan salah satu dasar timbulnya kegiatan eksploitasi tanah 

liat yang banyak dilakukan oleh rakyat t terutama di pedesa

an yang daerah sekitarnya banyak mengandung bahan galian 

yang berupa tanah liat* 

c* Nilal ekonomis.

Pada d"asarnya setiap manusia selau ingin memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Jika satu kebutuhan sudah terpenuhi ma

ka tirabul kebutuhan yang lain yang tiada habls-habisnya.

Ini merupakan suatu bukti bahwa manusia selalu ingin men- 

capai suatu keadaan yang lebih balk. J)ari satu keadaan ke 

keadaan yang lain adalah suatu perubahan. Salah satu hal
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yang dapat menyebabkaa terjadinya perubahan adalah faktor 

eftonomfi*

Dalam masyarakat agrarls seperti Indonesia ini, di- 

mana sebagian besar rakyatnya tinggal di pedesaan, sisfem 

perekonomian rakyatnya banyak bergantung pada pengusahaan 

tanah* Pemanfaatan tanah oleh. rakyat di pedesaan sangat met- 

nentukan perekonomian nasional, terutama dari sektor perta- 

nian^ Kamun fi'dak semua tanah dapat diusahakan untuk berco- 

cok tanam.Ada jenis tanah yang dapat dimanfaatkan untuk 

usaha lain diluar pertanian yang lebih menguntungkan dan 

mendatangftan hasll yang lebih besar, misalnya : pembuatan 

genteng, batu merah dan sebagainya.

2* Eksploitasi' tanah liat pada tanah milik

Sebagaimana telah disebutkan pada bab terdahulu, 

bahwa hak atas tanah hanya berisi v/ewenang untufe mempergu- 

nakan tanah, demikian juga tubuh bumi dan air serta ruang 

angkasa yang ada diatasnya sekedar diperlukan Iangsung; 

untuk kepentingan yang berhubungan dengan penggunaan tanah, 

Karena hak milik atas tanah adalah merupakan hak atas ta

nah,. maka wewenag yang diberikan kepada pemegangnya hanya 

terbatas pada mempergunakan tanah itu sajaP tidak meliputi 

pengambilan dan pemilikan kekayaan alam.:yang terkandung di 

bawahnya. Untuk mengambil kekayaan alam tersebut diperlu - 

kan hak lain yaitu dengan kuasa pertambangan yang diatur 

dalam UU No. 11 Tahun 1967'yang dikenal dengan sebutan 

Undang-Undang Pokok Pertambangan.
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Disamping itu dalam mendayagunakan tanah haruslah sejauh 

batas-batas yang diperbolehkan dan sesuai dengan sifat untuk 

apa hak itu diberikan*

Pada dasarnya hak atas tanah khususnya Hak Milik Atas 

tanah berisi kewajiban-kewajibanfwewenang dan larangan ter

tentu, sehingga penggunaan tanah secara mutlak dapat dicegah. 

Meskipun Hak Milik Atas Tanah adalah terkuat dan terpenuh, 

namun dalam melaksanakan haknya harus memperhatikan fungsi 

sosial yang melekat pada hak itu.

Pasal 6 0DPA menyatakan bahwa semua hak atas tanah 

mempunyai fungsi sosial. Ini berarti bahwa Hak Milik Atas 

fanah juga mempunyai fungsi sosial, karena Hak Milik Atas 

Tanah merupakan hak atas tanah. Oleh karena, Itu dalam mem- 

pergunakan tanah disamping bermanfaat bagi pemiliknya, juga 

bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Pemilikan tanah ti - 

dak boleh merugikan kepentingan umum.

Sehubungan dengan fungsi sosial itu maka tanah harus 

dipelihara sebaik-balknya* ditambah kesuburamjya serta dice

gah kerusakannya. Ini merupakan kewajiban yang tidak saja 

berlaku bagi pemiliknya saja tetapi juga berlaku bagi orang 

lain yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu. Karena 

Itu tanah harus digunakan sesuai dengan sifat hak yang dibe- 

rlkan. Kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyara

kat harus seimbang agar tidak ada pihak yang merasa dirugi- 

kan karenanya.
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Ini bukan berarti kepentingan seseorang akan terdesak oleh 

kepentingan umum, tetapi sudah sewajarnyalah jika tanah itu 

harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburannya 

serta dicegah kerusakannya,sehingga produktivitas tanah itu 

tetap baik.

Di muka telah diuraikanj bahwa kewenangan terhadap hak 

atas tanah hanyalah terbatas pada mempergunakan permukaan 

bumi saja, tidak termasuk tubuh bumi, kecuali jika pengguna

an tubuh bumi, air dan ruang angkasa masih berkaitan langsung 

dengan penggunaan hakrya, misalnya : pembuatan sumur untuk 

menambah kesuburan tanah, penanaman tiang pancang untuk pon- 

dasi gedung dan sebagainya.

Pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalam tu

buh bumi bukanlah termasuk hak atas tanah. Karena itu dalam 

mempergunakan tanah tidak meliputi pengambilan kekayaail alam 

yang ada di bawah tanah itu. Eksploitasi kekayaan alam dari 

dalam tubuh bumi t-idak diatur di dalam UUPA, sebab hak ini- 

adalah hak keagrariaan. Menurut Memori penjelasan pasal 8 

UUPA disebutkan bahwa mengenai pengambilan kekayaan alam 

yang terkandung di dalam tubuh bumi, akan diatur tersendiri 

dalam peraturan perUndang-undangan* Prinsip dalam UUPA ber <>—  

lainan dengan ketentuan yang ada dalam EUH Perdata. Di dalam 

pasal 571 KUH Perdata disebutkan bahwa Hak Milik Atas Tanah

meliputi segala sesuatu yang ada di atasnya maupun yang ada

11
di bawah tanah itu *

Subekti dan R.Tjitrosudibio, ot>. cit... h.166.
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Dalam hukum Barat fungsi sosial berpangkal dari hak 

perseorangan yang bersifat individualistis. Pada mulanya 

hak perseorangan dilaksanakan dengan bebas. Setiap orang 

harus mengakui dan menghormati hak orang lain. Akan tetapi 

dalam raelaksanakan hak yang mutlak ini sering meninmbulkan 

penyalahgunaan hak ( misbruik van eigendoos recht i). Menya- 

lah&snakan hak adalah melanggar hukum^karena tidak membawa 

kebahagiaan bagi orang lain.Karena itu kemutlakannya diku- 

rangi jika kepentingan inasyarakat menghendaki. Di sinilah 

kemudian lahir prinsip fungsi eosial atas hak individu.

Lain halnya dengan hak atas tanah menurut 0UPA di ne

gara kita. Terhadap sesuatu hak terdapat pula kewajiban yang 

menyertainya. Ini berarti bahwa dalam melaksanakan hak atas 

tanah harus memperhatikan kepentingan umum dan harus sesuai 

dengan tu^uan untuk apa hak itu dibirikan. Fungsi sosial ini 

merupakan penegasan dari sesuatu hak yang sudah ada.sejak se- 

mula yang bersumber dari Hukum Adat. Dalam Hukum Adat Hak Mi

lik perseorangan dapat kembali menjadi Hak Ulayat Masyarakat 

hukum adat apabila hak itu diterlantarkan oleh pemiliknya. 

Demikian juga jika hak itu dipergunakan untuk sesuatu yang 

bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

tfemori penjelasan UflPA no.II/4 disebutkan bahwa hak 

atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat di- 

benarkan bahwa tanahnya itu digunakan atau tidak dipergunakan 

semata-mata untuk kepentingan pribadi, apalagi jika hal itu 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
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Dari uraian. di atas, maka jelaslah bahwa eksploi

tasi tanah liat, meskipun terjadi pada tanah milik sendiri 

adalah bukan termasuk dalam kewenangan yang empunya hak 

milik atas tanah itu, Menurut Hukum Adat pengambilan tanah 

liat seperti ini adalah tidak dilarang, cepanjang tidak me- 

nimbulkan■gangguan dan tidak merugikan orang lain. Akan 

tetapi, menurut UUPA eksploitasi tanah liat ini diadakan

pengaturan tersendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam

12
Memorie Penjelasan ppsal 8 UUPA :

Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 hak- 
hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan 
bumi saja, maka wewenang-wewenang^ yang' bersumber da
ri padanya tidc-klah mengenai kekayaan-kekayaan alam 
yang terkandung di dalam tubuh bumi, -air dan ruang 
angkasa.Oleh karena itu maka pengambilan kekayaan 
alam yang dimaksudkan memerlukan pengaturan tersendi
ri. ICetentuan ini merupakan pangkal bagi perundand- 
undangan pertambangan dan lain-lainnya.

Sebagai pelaksanaan pasal 8 UUPA tersebut, maka di- 

keluar&an Undang-Undang Nomer 11 Tahun 1967 tentang Pokok- . 

pokok Pertambangan.

Tanrh liat adalah termasuk dala^ bahan galian go- 

longan C dan dianggap tidak langsung berpengaruh terhadap 

pertahanan dan keamanan atau perekononian negara, Karena 

itu, lebib menguntungkan apabila penambangan tanah liat 

ini diusahakan oleh rakyat secara kecil-kecilan dan dengan 

menggunakan alat yang sederhana. Penambangan seperti ini

^^Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan 
Peroturan-Peraturan Hukum Tanah, Jambatan, Jakarta,1985,h.38.
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M a s a  dlsebut dengan Pertambangan Rakyat. Pertambangan Rak- 

yat ini bertujuan niemberikan kesempurnaan kepada rakyat 

setempat, dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta 

membangun negara di bidang pertambangan, dengan bimbingan 

dari pemerintah. Jadi jelaslah bahwa eksploitasi tanah 

liat pada tanah milik sendiri adalah tidak dilarang sepan- 

jang masih dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum 

yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan orang lain. 

Seda^gkan dalam rangka pertambangan, pengusaha eksploitasi 

tfanah liat tersebut harus mempunyai ijln { kuasa pertaroba- 

ngan ) sesuai dengan ketentuan pasal 11 UU No.11 Th. 1967*

3. Kedudukan Yuridis Eksploitasi Tanah Liat.

Pertambangan sebagai rangkaian proses untuk meman- 

faatkan kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi 

Indonesia, perlu mendapatkan pengaturan yang sebaik-baiknya

guna kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
i

Karena itu, pemanfaatan kekayaan alam tersebut harus dilak- 

sanakan seeffektif mungkin, demi tercapainya tujuan yang 

diharapkan. Indonesia sebagai negare yang pernah mengalami 

penjjajahan, maka pengaturan masalah pertambajigan.'tidak lê - 

pas dari pemerintah pada masa itu. Pada masa pemerintahan 

Belanda, pertambangan diatur dalam Indonesische Mijnwet 

yang termuat dalam Stb. 1099 no. 214 dan raulai berlaku se- 

jak tanggal 1 Mei 1.907. Seba'gai pelaksanaannya dikeluarkan 

Mijnqrdonaantie tanggal 25 Pebruari 1930, Stb. 1930 no. 38 

dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1930. Selain itu
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masih banyak lagi peraturan mengenai masalah pertambangan 

yang dibuat oleh pemerintah Belanda, untuk bahan-bahan ga- 

lian tertentu pada daerah tertentu,

Pada tahun 1960 Pemerintah menetapkan Peraturan Pe- 

raerintah Pengganti Undang-Undang tanggal 14-' Oktober 196® 

nomer 37 tentang pertambangan. Berdasarkan tfU No. T Th. 1961" 

PERPU tersebut ditetapkan menjadi UU No.-37/Prp/1960«. Dengan 

adanya undang-undang ini maka 3ecara otomatis Indonesische 

Mljnwet dan Hijn Ordonnantie menjadi tfdak berlaku. Bebera- 

pa tahun kemudian dirasakan bahwa UU No.37/Prp/1960 terse

but kurang cocok dengan. kondisi dan perkembangan, sehingga 

perlu diadakan beberapa perubahan dan perbalkan. Baru pada 

tahun- 1967 berhasil ditetapkan Undang-Undang baru penggan

ti Undang-Undang Nq.37/Prp/1960 yaitu dengan diundangkan- 

nya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967* pada tanggal 2 De- 

sember 1967 ( LN 1967 no.22 ) tentang Ketentuan Pokok Per

tambangan . Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang 

Pokok Pertamban&an ini, berlaku Peraturan Pemerintah no.25 

Tahun' 1964 * tentang penggolongan bahan galian (LN 1964 - 

no*57 penjelasannya dalam' TLN no.2656 ). Tetapi penggolong

an menurut PP.25 tahun 1964' ini juga dirasa tidak mampu 

lagi memenuhi turitutan kemajuan tehnologi, sehingga PP.25 

tahun 1964 i'ni diganti dengan P P . 27'tahun 1980, TLN No.3T74.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara ( Tap KPR no.4 

/MPR/1978 ) berkenaan dengan masalah pertambangan ini dike- 

mukakan:
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a* Welanjutkan dan meningkatkan langkah yang telah dilaksa- 

nakan dalam Pelita II, berisi inventarisasi dan pemetaan 

eksplorasi dari eksploitasi kekayaan alam berupa sumber 

mineral dan energi', sefringga penerimaan negara dan pro- 

duksi eksport pertambangan akan meningkat; 

b* Pengelolaan bidang pertambangan perlu diserasikan dengan 

kebijaksana^n umum di bidang energi dan bahan bakar ser

ta dengan pengembangan wilayah, disertai dengan pening- 

katan pengawasan yang menyeluruh; 

c*. Perlu diarobil langkah-langkak untuk meningkatkan parti- 

si'pasi swasta nasxonal pertambangan rakyat di berbagai 

.usaha pertambangan •

Penambangan bahan galian golongan C di Java Timur 

telah diatur dengan Perat'uran Daerah Propinsi lingkat I 

Tawa Timur Noroer 40 Tahun T981. Peraturan Daerah ini nrenga- 

tur seluruh bahan galian yang masuk kategori golongan C, 

yang lokasi penambangannya tidak berada di lepas pantai,’ 

karena unutk penambangan lepas pantai diatur tersendiri 

dengan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi

ITo. 217/Kpts/Pertamben/f983.

Tanah liat sebagai bahan galian kategori C-pada ke- 

nyataannya belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus. 

Ini berarti bahv;a untuk seluruh bahan galian golongan C

15Abdurrahman„ Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang 
Masalah A g r a r i a ,Kehutanan ,Pertarobangan, Transinigrasi__dan 
Pengairan^ Alumni, Bandung, 19'^, h,93
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yang tidak berlokasi di lepas pantai, menggunakan ketentu

an yang sama.

Atas dasar hal tersebutmaka dalam rangka mencapai 

kesejahteraan .dan keroakmuran rakyat, dalam memanfaatkan 

basil kekayaan alam yang terkandung dalam tubuh bumi Indo

nesia, rakyat dlberi kesempatan dan berhak untuk ikut ser

ta menikmat'I baBil-hasil pertambangan melalui pertambangan 

rakyat. Pertambangan rakyat yang dimaksud adalah suatu usa- 

ha pertambangan bahan-bahan galian dari seraua golongan se

perti yang dimakoud dalam pasal 3 ayat 1 Urriang-Undang 

Pokok Pertambangan, yang dilakukan oleh rakyat setemfiat se

cara kecil-kecilan dan gotong royong dengan alat sederhana 

untuk mata pencaharian sehari-hari.

Karena itu pertambangan rakyat yang sudah ada harus dilin-

dungi dan dibina serta diarahkan agar memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dengan raem-

perhatikan keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan,

sehingga tetap bermanfaat bagi.generasi berikutnya. Pada

uroumnya pertambangan rakyat ini merupakan sumber penghidu-
i

pan sehari-hari bagi mereka.

Sebagian besar pertambangan rakyat ini dilakukan 

terhadap bahan galian yang berupa tanah liat, pasir, ka^ur 

dan sebagainya yang termasuk dalam golongan C menurut PP 27 

Tahun 1980. Adapun penggolongan bahan galian menurut pasal

UTT No. 11 Th.1967 adalah sebagai berikut :
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a. Golongan bahan galian strategis;

b. Golongan bahan galian vital;

c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam go

longan a dan b.

Bahan galian gtrategis adalah bahan galian yang pen- 

ti'ng untuk menjamin perekonomian negara* Bahan galian vital 

adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang 

banyak. Kedua bahan galian penting bggi pertahanan dan ke- 

amanan negara. Sedang bahan galian golongan C dianggap ti

dak mempengaruhi langsung terhadap pertahanan dan keamanan 

atau pere&onomian negara. Selain itu juga tidak langsung 

mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pembagian ke dalam 

tiga golongan ini adalah didasarkan atas sifat dan jumlah 

deposit yang terkandung dalam tubuh bumi,

Bahan-bahan galian yang digolongkan menurut pasal 3 

ayat 1, UU no.11 Th.19b7 secara terperinci dapat dilihat 

dalam pasal .1-PP no.27 tahun 1980 sebagai berikut :

a. Bahan galian strategis

1* minyak bumi, bitumen cair dan gas alam;

2. bitumen padat dan aspal;

3* antrasit; batu bara, dan batu bara muda;

uranium,- radium, barium dan bahan-bahan radioaktif 

yang lainnya;

5* nikel, cobalth;

6# timah
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b.ftahan galian vital

1. besi, mangaan, kalibden, chroom, wolfram, vanadium 

dan titan;

2. bauksit, tembaga, timbal dan seng;

3. emas, pltina, perak, air raksa dan intan;

4. arsin, artimon dan bismuth;

5* rhutenium, cerium, dan logam—logam lainnya;

6. benlum, rukhon, kristal dan kwarsa;

7* kivolit, phosfor, dan barit;

8* yodium, brom, klor,dan belerang.

c. Bahan galian golongan C

1'* nit'rat, phosfat* garam batu dan kalise;

2. asbes, talk, mika, grafit, magnesit;

3. yarosxt, lousit, tawas, oker;

4; batu permata, batu setengah permata;

5. pasir kwarsa, kaolin, feldstar, gips, bentonot;

6* batu apung, tras, obsidian, perlit f tanah diatese4.

7. mariner, batu tulis;

8* batu kapur, dolomit, fcalsit;

9. granit, andesit, basal, tralcit, TANAH LIAT, dan pasir 

sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a 

maupun golongan b dalam jumlah yang berarti, ditinjau dari 

segi ekonomi pertambangan,

Dari penggolongan menurut pasal 1 PP no*27 th.1980

ini diketahui bahwa bahan galian tanah liat termasuk dalam 

golongan C. Ini berarti bahwa tanah liat bukan termasuk go-
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longan bahan galian yang dapat berpengaruh langsung terhadap 

pertahanan dan keamanan negara atau perekonomian negara. 

Kedudukan seperti inilah yang memungkinkan pertambangan 

tanah liat dapat dilakukan oleh swasta atau rakyat baik se

cara sendiri maupun bersama-sama. Hal ini bertujuan untuk 

dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat 

agar raendapatkan standart hidup yang lebih baik sesuai de

ngan bunyi pasal 11 ayat 1 ,UU No.11 tahun 1967* :

Pertambangan rakyat bertujuan memberikan kesempurna- 
an kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan 
galian untuk turut serta membangun negara di bidang 
pertambangan dengan bimbingan dari pemerintah.

Hamun demikian untuk dapat melaksanakan pertarabang-

an rakyat, diperlukan Kuasa Pertambangan sebagaimana disya-

ratkan oleh pasal 11 ayat 2, UU no,11 tahun 1967. Pemegang

Kuasa Pertambangan dapat melaksanakan usaha pertambangan

yang meliputl :

a. eksplorasi;

b. eksploitasi;

c. pengangkutan;

d. penjualan.

Pertambangan tanah H a t  yang biasa dilakukan oleh rakyat 

ini dapat raeliputi keempat tahap seperti tersebut di atas, 

Pertambangan seperti ini banyak dilakukan masyarakat desa 

yang daerah sekitarnya mengan&ung bahan galian tanah liat* 

Karena itu tidak mengherankan jika dari sektor inilah pere-
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konomian masyarakat dapat terangkat, sehingga pemetintah 

perlu raelindungi dan mengarahkan mereka kepada mafrfaat 

yang sebesar-besarnya dengan tetap menjaga kelestarian dan 

keseimbangan alam, demi kesinambungan yang juga dapat mem

ber! manfaat bagi generasi berikutnya. Disamping itu pern- 

binaan tertfs dilakukan ke arah kesadaran akan kelestarian 

alam dan lingkungan;. dengan raemberikan kewajiban tertentu 

kepada mereka yang melakukan kegiatan pertambangan, terfta- 

dap areal tempat mereka melakukan usaha pertambangan.
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TINJ/UJAN HUKUK TERHADAP EKSPLOITASI ■ TANAH LIAT ! DI DESA 

MOJOTAMPING, KECAT4ATAN BANGSAL, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

HOJOKERTO

1. Hak Eksploitasi

Sebagaimana telah. ditentukan dalam pasal 11 ayat 2 

UU No, 11 Th, 1967, bahwa untuk dapat melakukan pertambangan 

maka pihak penambang harus ttemegang Euasa Pertambangan (ijin) 

yang berupa Surat Ijin Kuasa Pertambangan ( SIKP ), Penam

bangan tanah liat di Jawa Timur diatur dengan Peraturan 

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 40 '

Tahun 1981 tentang Pertambangan Bahan Galian golongan C dl 

Jawa Timur, Dalam pasal 3 ayat 1 Perda JatinfNo.40 Th. 19.31 

disebutkan bahwa usaha pertambangan bahan galian golongan C 

hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin usaha pertam

bangan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Ijin usaha'. 

pertambangan tersebut diberikan dalp*i bentuk Surat Ijin 

Pertambangan Daers atau SIPD. SrPD hanya dapat diberikan

kepada :

a, Badan Usaha Kilik Negara;

b, Perusahaan Daerah;

c, Koperasi;

d, Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, 

berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus

43
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yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat 

tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha di bidang 

pertambangan;

e. Peroranganyang berkewarganegaraan Indonesia serta 

bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutaraakan 

yang bertempat tinggal di Daerah Tingkat II, tempat 

bahan galian golongan C  tersebut berada.

tJntuk memperoleh SPID tanah liat, dapat ditempuh

prosedur sebagai berikut :

a, Mengajukan perEoSoisan Ijifo-Eiaasa Pertambangan ('IKP ) 

kepada Gubernur Kdh. Tingkat I Jawa Timjir, yaitu dengan 

raengisi formulir permohonan sesuai dengan peraturan 

Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 3 Juli 1981 f 

lTo.03/P/m/Pertamben/l98t yang telah disediakan pada Biro 

Pengembangan Produksi Daerah, Kantor Gubernur Kdh, Tk*I 

Jawa Timur di Surabaya. '

Formulir permohonan ini harus dilampiri dengan :

1. Pernyataan pemilik tanah yang akan dimohonkan ijin;

2. Peta lokasi pertambangan yang diminta;

3. Rencana kerja perusahaan;

4. Pernyataan tenaga ahli yang akan memimpin perfe&abaagan;

5- Foto copy akte notaris pendirian perusahaan

b, Setelah permohonan diterima Gubernur, lebih dahulu me. 

minta pertimbangan dan pendapat dari Kepala Daerah Tk.II

yang bersangkutan, tentang hak-hak atas tanah dan masalah 

penggunaan areal yang dimintakan ijin.
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c* Apabila dalam waktu tiga bulan setelah dimintakan pertim- 

bangan dan pendapat, tidak diterima jawaban yang berupa 

pertimbangan. atau pendapat atau pernyataan keberatan da

ri pegabat tersebut di atas, maka surat ujin pertambang

an daerah dapat diberikan oleh Gubernur. 

d* Setiap pemberian S U’D harus dipertimbangkan sifat dan 

ketebalan endapan, sifat usaha, kapasitas serta kemampu- 

an perusahaan baik dari segi tehnis maupun keuangan ser

ta kemungkinan adanya gangguan terhadap lingkungan hidup 

di wilayah yang bersangkutan berdasarkan pedoman dari 

Ment&±i Pertambangan dan Energi. ( Pasal 1 bagian A , 

Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur, No.9 Tahun 1988, 

tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Jatira ) 

Pelampiran peta lokasi harus menunjukkan batas-batas 

pemilikan/penguasaan tanah tanah oleh rakyat dari areal 

yang dimohonkan serta situasi daerah yang bersangkutan 

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk permohonan SIPD dengan luas areal seperti yang di- 

maksud dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dibuat dengan skala

1 : 1000

2. Untuk permohonan SIPD dengan luas areal seperti yang di- 

maksud dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 dibu&t dengan skala

1 : 10 000. ( Perda Jatim No. 40 Th.1981 )

Menurut pasal 6 SK Gubernur Kdh. Tk. I Jawa Timur 

No.56 Th. 1985, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda
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Tingkat I Jawa Timur No.40 Tahun 1981, peta lokasi dibuat 

dengan ketentuan :

f. Untuk tanah di luar perairan uraum yang dikuasai oleh 

rakyatr berupa peta kretek (krawangan) desa dan peta si- 

tuasi berdasarkan peta kecamatan yang diisi areal tanah 

untuk tanah pertambangan.

2. Untuk tanah di luar perairan umum yang, dikuasai oieh 

badan hukum lain, berupa peta letak dan bentuk usaha 

pertambangan yang bersangkutan dan peta situasi yang 

menggambarkan letak lokasi U3aha pertambangan dengan 

menggunakan peta desar kecamatan dan kabupaten.

Tentang status hak-hak atas tanah, Inpres No.1 th.1976 

bagian VI angka 20 meraberi petunjuk : apabila dalam v/ilayah 

i'jin pertambangan daerah itu terdapat bagian tanah yang di

kuasai oleh masyarakat hukum adat/penduduk dengan hak yaa& 

saht: maka pemegang ijin harus membebaskan hak tersebut'ter- 

lebih dahulu. Pembebasan tanah dilakukan dengan pembayaran 

sejumlah uang tertentu sebagai ganti atas kerugian yang di- 

derita oleh pemilik hak atas tanah. Besarnya ganti rugi 

disesuaikan dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan pada 

caat itu*

Untuk satu daerah pertambangan hanya dapat diajukan 

satu permohonan SIPD, Apabila atas satu daerah pertambangan 

yang sama terdapat lebih dari satu pemohon SIPD, maka pemo- 

hon pertama yang memenuhi syarat yang akan raemperoleh Surat 

IJin Pertambangan Daerah, Luas daerah yang dapat diberikan
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untuk satu SIPD adalah maksimura lima hektar. Untuk perorang- 

an hanya dapat memiliki satu SIPD, sedang untuk badan usaha 

maksimutn lima SIPD. (Pasal 10 Perda Tk,I Jatim- No,40 Th, 1981] 

Pemegang SIP33 berhalc melakukan usaha pertambaggan 

tanah H a t  pada areal tanah yang telah dibebaskannya yaitu 

seouai dengan kesepakatan pemilik tanah yang telah diseriai 

pembayaran ganti rugi, S'elain itu penagang SIPD berkewaji- 

ban membayar iuran pertambangan kepada Pemerintah Daerah 

Tingkat I Jav/a Timur. ( Pasal 23 Perda Jatim Ho,40 Th.1981 ) 

Iuran tetap SIPD eksploitasi untuk semua jenis bahan gali

an golongan C adalah sebesar fip-5 000,00 untuk tiap hektar 

dalam satu tahun. Masih ada lagi iuran produksi yang besar- 

nya telah di'tent'ukan untuk beberapa jenis bahan galian gor 

longan C. Untuk tanah liat dikenakan iuran sebasar R? 150,00 

setiap ton dalam setiap enam bulan. ( Perda Jatim No.9 .

Tahun 1988 pasal 1 bagian D ) - . .

Untuk lebih tertib dan effektifnya pelaksanaan dan 

pengelolaan pertambangan diperlukan pengawasan dari depar- 

temen atau instansi yang terkait, yang meliputi :

1* Pengawasan administrate yang dilakukan dengan tujuan 

untuk memperoleh laporan dengan sistim pelaksanaan yang 

tertib atas pertambangan tanah liat.

2. Pengawasan pisik lapangan yang dilakukan dengan tujuan 

untuk ketetiban dalam setiap penggalian dan pengambi- 

lan bahan galian yang termasuk dalam golongan C 9 dan 

pelaksanaan usaha pertambangan yang sesuai dengan ke-
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tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

untuk mendapatkan data produksi terhadap jumlah bahan ga

lian yang diambil* ( Pasal 16 SK Gubernur Kdh. Tk.I Jatim 

No,56 Th*1983 )

B'eralchirnya SIPD dapat dllihat dalam Peraturan Dae

rah Tingkat I Jawa Timur Ko.40 Tahun 1931, pasal 14 sebagai 

berikut :

1. Karena dikembalikan oleh pemegangnya

2. Karena dibatalkan oleh pejabat yang memberikan ijin

3. Karena masa berlakunya sudah berakhir dan tidak diper- 

panjang oleh pemegangnya.

Dalam hal dikembalikan oleh pemegangnya f pemegang 

SIPD dapat langsung menyerahkannya kembali kepada Gubernur 

dengan disertai alasan yang cukup. Pengembalian ini baru

sah apabila sudah mendapat persetujuan dari Gubernur. Se-
i

dang SIPD dibatalkan oleh pejabat yang berwenang meraberi 

ijin apabila pemegangnya :

1* Tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam SIPD 

2* Tidak mematuhi petunjuk pejabat yang berwenagg, dalam 

menyelenggarakan usaha pertambangan,

Tentang berakhirnya SIPDr karena roaaa berlakunja 

sudah habia adalah terjadi karena tidak diperpanjang lagi 

oleh pemegangnya, Dengan demikian berakhir demi hukum,

Berdasarkan hal-hal yang telah tersebut di atas, je- 

laslah bahwa hak eksploitasi tanah liat baru bisa dilaksana-
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kan apabila sudah ada SIPD dari Gubernur. Tetapi kenyataan 

yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa para pelaku eks

ploitasi tanah liat di Mojotamping belum ada yang memiliki 

14
SIPD. Pada umumnya mereka beranggapan bahwa untuk mengam-

bil tanah liat dari tanah milik sendiri atau mengambilnya

dari tanah orang lain dengan cara merobeli adalah tidak di-

15
larang, jadi tidak memerlukan ijin. Hal ini' sudah barang 

tentu tidak sesuai dengan ketentuan UU Wa.1t Th. 1967 mau- 

pun Perda Jatim No.4D Th.T981. Karina itu perlu diambil 

tindakan lebih lanjut dari pihak yang berwenang dalam masa

lah ini, dan bila perlu dikenakan sanksi pidana, sesuai 

dengan ketentuan pasal 31 ayat 1 UU No.fi Th.T967» pasal 23 

Perda Jatim No.40 Th.t98T.

2. Kewa.jiban Pengusaha terhadap tanah bekas penggalian

Akibat serunya persaingan dalam penggalian tanah 

liat p maka menimbulkan "berbagai persoalan. Pemandangan men 

jadi tidak sedap dan keseimbangan alam terganggu, karena 

banyaknya lobang—lobang bekas penggalian yang ditinggalkan 

begitu saja* sehingga bila muslm penghujan tiba dikhawatir 

kan hal tersebut akan mendatangkan penyakit. Selain itu 

tanah menjadi tidak subur lagi karena lapisan hara atau 

humus telah ikut terbawa bersaaa tanah galian. .

^Wawancara dengan pengusaha tanah liat Desa Mojotam- 
ping, Kecamatan Bangsal Kabupaten Dati II Mojokerto,. 5 Sep- 
tember 1990.

15
^Vawancara dengan Kepala Desa Mo^otamping, 7 Septem

ber 1990.
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Sebagaimana yang tercantum dalam Konsideran Urxiang- 

Undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan 

Lingkungan Hidup huruf b, disebutkan bahwa 3umber^daya 

alam untuk memajukan kese;jahteraan umum seperti yang ter- 

muat dalam UTJD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup 

berdasarkan'Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemara- 

puan hidup yang serasi dan seimbang, untuk menunjang pemba- 

ngunsn yang berkesinambungan dengan memperhatikan kebutuhan 

generasi yang akan datang.

Hasalah lingkungan hidup menjadi tanggung ;)awab se- 

raua orang. Setiap orang berkewajiban untuk memelihara d’ah 

mencegah terjadinya kerusakan alam. Karena itu pelanggaran 

terhadap pelestarian lingkungan hidup harus dikenakan sank- 

si yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat. 

Pemberian sanksi ini sejalan dengan ketentuan yang tertu- 

ang dalam UHLH bahwa barang siapa merusak atau flencemarkan 

lingkungan harus meroikul tanggung jawab mengadakan pemuli- 

han seperti sedia kala* Selain itu barang siapa yang senga- ■ 

jc melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkung

an hidup atau t^rcamarnya alam, diancam dengan pidana sela- 

ma-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya se- 

ratus juta rupiah. ( Pasal 22 TO No.4 Th.1982 )

Penggalian tanah liat dalam penulisan ini adalah 

termasuk pendayagunaan alam khususnya tanah* Karena itu ke

tentuan yang berlaku saat ini adalah sudah relevan dengan 

kegiatan ini, sehingga para pihak yang terlibat dalam pengga
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lian tanah liat ini dapat diterapkan peraturan yang sama. 

Konsekwensinya adalah bahwa para pihak yang terlibat dalam 

kegiatan penggalian tanah liat ini, setelah selesainya 

penggalian diwajibkan mengembalikan tanah pada fungsi se

perti semula.

Karena itulah maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 

ayat 2, yang menyebutkan bahwa pemegang SIPD dlwajibkan 

untuk meacfelihara kelestarian sumber alam dan lingkungan 

hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai masalah tersebut. Bagi pemegang SIPD yang tidak 

memenuhi kewajibannya terhadap tanah bekas penggalian, maka 

dapat dikekai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 35 

sub b Ut^oVT^.Th. T967.

3. Pembahasan dan Penyelesaian

Dalam rangka menertibkan penggunaan tanah ipaka per

lu diadakan seleksi lebih ketat, untuk menghindari penggu

naan tanhh secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek ke- 

lestarian alam dan lingkungan hidup. Cara yang tepat untuk 

itu adalah dengan mengeffektifkan peraturan perundang- 

undangan yang telah ada untuk itu, dengan memperhatikan 

aspek tertentu untuk melindungi pihak yang berekonomi leroah 

seperti yang diamanatkan pasal 15 UUPA* dalam arti jpenertib-

kan peraturan yang berlaku sambil mencarlkan jalan keluar 

agar pihak yang berekonomi lemah dapat tetap hidup dan ber- 

kembang*
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Dengan selesai^ya penggalian tanah liat diharapkan 

tanah masih dapat produktif. Karena'itu pihak yang terlibat 

dalam kegiatan penggalian tanah liat bertanggung jawab atas 

pemftlihan kembali tanah hekas galian dan hal ini merupakan 

suatu kewajiban yang harus dilakukan, sehingga tanah kembali 

seperti keadaan semula*

Menurut ketentuan pasal 30 UU No. 11 tahun 1967 apabi

la selesai melakuan penambangan bahan galian maka pemegang 

kuasa pertambangan di'waji'bkan mengembalikan tanah sedemikian 

rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya 

lain bagi masyarakat sekitarnya. Pengusaha yang tidak memenu- 
*

hi kewajibannya sebagaimana yang disyaratkan oleh Undan&nUn- 

dang ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang terse- 

but dalam pasal 33 UU Ho. 11 tahun 1967.

Dalam kenyatannya pengusaha tanah liat setelah sele

sai penggalian tanah liat tidak bertanggung jawab dan mening-
i

galkan begitu saja tanah bekas galian,sehingga kerusakan 

tanah menjadi tanggung jawab pemilik tanah. Selain itu pengu

saha tanah liat yang tidak memiliki surat ijin kuasa pertam- 

bangan dapat dikenakan sanksi pidan sesuai dengan pasal 31 

UU No.11 tahun 1967. Oleh karena-itu untuk menegakkan peratu

ran yang ada maka pihak yang berwenang dalam masalah ini ha

rus bertindak tegasdan sungguh-sungguh dalam menangani masa- 

lah ini sehingga dapat dicapai jaminan kepastian hukum. 

Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan#
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Negara kita adalah negara hukum* Setiap pelanggaran terhadap 

hukum harus dikenakan sanksi yang herupa hukuman. Hal ini 

dilakukan dalam upsya menegakkan keadilan. Di sinilah pihak 

yang berwenang dalam penegakan hukum menjadi tumpuan utama 

atas tegaknya hukum demi kepastian hukum.
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BAB V 

P E N U H P

1. 'Kesinrpulan '

Dari uraian seluruh bab-bab di muka, maka dapat 

saya tarik kesimpulan sebagai berikut :
i

1. Hak milik atas tanah yang berlaku di Indonesia se- 

karang ini adalah hak milik atas tanah yang berda- 

sarkan Hukum Adat dan berdasarkan UTJ|)A.

2. Eksploitasi tanah liat pada tanah milik bukan ter

masuk wewenang yang empunya hak milik atas tanah 

karena hak milik atas tanah tidak memberikan wev/e- 

nang yang demikian kepada pemegangnya. ' , 

Eksploitasi tanah liat adalah termasuk hak agraria 

dan bukan termasuk hak atas tanah*

3. Kev/ajiban pihak yang melakukan eksploitasi tanah 

liat terhadap tanah bekas pencmbangan adalah. mengem- 

balikan tan^h tersebut agar dapat berfungsi seperti 

semula, sesuai dengan petuhtuk^n. hr>k atas tanah, itu 

diberikan

2. Saran-saran

Dari kesimpulr.n diatas, guna menyempurnakan d?n me

ningkatkan efektifitns UUPA dalam pelaksana^nnya di masya

rakat, maka perlu saya memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1•ferlu adanya kepasti?n hukum terhadap hak atas tanah

54
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yang sudah ada sebulum UUP A lahir;

2. Perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai hak 

milik atas tanah, sebagaimana yang tercantum dalam 

pasal 50 ayat 1 UUPA;

3o. TTntuk lebih memasyarakatkan UUP A, maka penyuluhan 

hukum perlu ditingkatkan;

Koordinasi dan sinkronisasi ds.ri instansi y^ng ter- 

kait, sehubungan dengan adayrya eksploitasi tanah 

liat perlu ditingkatkan, agar pelaksanaan UTJPA da

pat berjjalan lebih effektif.

Harus ditanamkan kesadaran kepada masyarakat, betapa 

pentingrrya lingkungan y?ng baik dan sehat.
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