
SIR IPSI :

ROSITA ANDRIATI

PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH UNTUK 
KEPENTINGAN SWASTA DI KOTAMADYA

SURABAYA 
( SUATU TINJAUAN YURIDIS DARI ASPEK 

PEMBERIAN GANTI RUGI)

FAKULTAS HUKUM UNIVERS1TAS AIRLANGGA
SURABAYA

199Z

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PEMBEBASAN HAK ATAS ... ROSITA ANDRIATI



PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA 

DI KOTAMADYA SURABAYA 

( SUATU TINJAUAN YURIDIS DARI ASPEK PEMBERIAN GANTI RUGI

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENG-KAPI TUGAS 

DAN MBMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK 

MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH 

ROSITA ANDRIATI 

038712594

DOSEN PBWBIMBING

FAKULTAS HUKUM UNIVT5RSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1992

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PEMBEBASAN HAK ATAS ... ROSITA ANDRIATI



DIBJI PADA TANGGAL k JUKI 1992

PANITIA PENGPJI :

K E T D A : WISNTT SUSANTO, S.H.

SHXRETARIS : W. MOEDJTONO, S.H..M.S. I

AN3SOTA : 1. SOEDALHAR, S.H.

2. R.S. H0TABARAT, S.H..LL

3. SRI HAiTATI, S.H.,M.S.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PEMBEBASAN HAK ATAS ... ROSITA ANDRIATI



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kepada Allah Yang Maha 

Pengasih dan Penyayang atas rahmat dan karunia-Nya, maka 

saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat 

untuk msncapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Uni - 

versitas Airlangga Surabaya#

Saya menyadari sudah barang tentu dalanr penulisan 

skripsi ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, karena 

inilah usaha yang baru dapat dicapai.Selain itu, karena si- 

fat manusia tidak lepaB dari kekurangan dan kekhilafan . 

Seperti kata peribahasa "Tak Ada Gading Yang Tak Retak" , 

oleh sebab itui saya mengharapkan kepada para pembaca, khu- 

susnya kalangan mahasiswa dan para dosen UrrLversitas Air - 

langga Fakultas Hukunr kiranya dapat memberikan saran-saran 

dan kritik yang membangun demi perbaikan sangat saya ha - 

rapkan,

Melalui kesempatan ini, saya sampaikan rasa terima 

kasih yan£ tak-terhiugga kepada :

1. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Univer- 

sitas Airlangga yang telah memberikan ilnur pengetahuan 

kepada saya ;

2. Bapak Soedalhar,S.H. selaku dosen pemtrirabing yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan 

dan bantuan hingga selesainya penulisan skripsi ini ;

3. Bapak dan Ibu dosen yang telah menguji skripsi ini ;

iii

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PEMBEBASAN HAK ATAS ... ROSITA ANDRIATI



4. instansi-instansi yang saya kunjungi dan telah meluang- 

kan waktunya memberi masukan-masukan dan data yang di - 

perlukan dalam penyusunan skripsi ini ;

5. semua pihak yang tidak dapat saya sebutkara satu persatu 

yang telah ikut membantu dan memberikani dorongan dalam 

menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang berlipat 

ganda atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan.

Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada 

Ibunda terciata, kakak dan adik saya, jttga kepada teman - 

teman semua yang selama ini memberikan dorongan moril ma~ 

upun materiil, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Mudah-mudahan dengan adanya skripsi ini akan berman - 

faat bagi kita semua yang membaca.

Surabaya, Juli 1992

Rosita Andriati

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PEMBEBASAN HAK ATAS ... ROSITA ANDRIATI



ABSTRAK 

Persoalan tentang pembebasan tanah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

pembangunan industri, kebanyakan terjadi di kota besar, seperti di Surabaya. 

Persoalan tersebut tidak dapat lepas dari masalah ganti rugi yang oleh masyarakat 

diharapkan terlaksana adil. Namun, dalam kenyataannya ganti rugi tersebut dinilai tidak adil 

dan tidak layak, sedangkan di pihak lain terbentur pada tersedianya jumlah anggaran yang 

terbatas. Di samping itu, pelaksanaan musyawarah oleh masyarakat juga dirasakan tidak adil, 

sebab adanya keputusan sepihak dari pihak yang memerlukan tanah dalam menentukan 

bentuknya maupun besarnya ganti rugi. Padahal seharusnya musyawarah tersebut harus 

dilaksanakan secara mufakat, yaitu adanya persetujuan kedua belah pihak. 

Sementara itu, tujuan pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan umum dirasakan 

masih kabur, sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda dan mengakibatkan banyak yang 

menyalah-gunakan pengertian tersebut, khususnya para spekulan tanah. Bahkan penggunaan 

tanah yang telah dibebaskan kadangkala tidak sesuai dengan tujuan pembebasan tanah 

semula. 
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BAB I 

PENDAHULUAN

1* Pernasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Persoalan yang berkaitan dengan tanah, akhir-akhir 

ini meningkat volumenya sejalan dengan peningkatan kegiatan 

perekonomian, baik secara kuantitatif maupun secara kuali- 

tatif. Di lain pihak pernasalahan yang timbul tidak terle- 

pas dari pertambahan penduduk yang secara nasional tercatat 

sekitar 179»5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 31 % 

merupakan penduduk perkotaan yang merupakan peningkatan 

yang cukup berarti dibandingkan dengan kondisi dalam kurun 

waktu satu dasa warsa sebelumnya,^

Kondisi seperti ini membawa akibat meningkatnya har

ga tanah dan mengakibatkan pula munculnya kasus-kasus per

tanahan sehubungan makin langkanya lokasi tanah yang meme- 

nuhi syarat untuk pemenuhan keperluan pembangunan fisik, 

termasuk untuk keperluan penukiman, di samping untuk keper

luan industri dan pariwisata yang akhir-akhir ini berkembang 

dengan pesat.

Berdasarkan kenyataan ini, raenunjukkan bahwa tanah 

merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan dalam 

pembangunan nasional. Dari tahun ke tahun sejak Pelita I,

^Soni Harsono, "Kebijaksanaan Penyediaan Tanah Bagi 
Pembangunan", Bisnie Indonesia. Februari 1991, h. VI.
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semakin luas tanah yang terpakai untuk peabangunan. Secara 

objektif harus diakui bahwa pembangunan nasional yang me- 

nyita tanah yang semakin luas itu telah aeaperlihatkan ke- 

berhasilannya. Meluasnya jaringan jalan saapai ke pelosok- 

pelosok desa adalah salah satu bukti keberhasilan pemba - 

ngunan nasional. Begitu pula dengan seaakin aeningkatnya 

(secara kuantitatif) berbagai sarana angkutan darat, laut 

maupun udara, serta peralatan telekoaunikasi dengan tekno- 

logi yang serba canggih.

Secara jujur harus diakui bahwa dibalik keberhasi - 

lan pembangunan nasional tersebutt juga tiabul daapak saa- 

pingan yang tidak kecil bagi aasyarakat, terutama yang di- 

rasakan oleh aasyarakat kalangan bawah. Hal ini disebabkan 

oleh adanya dua kepentingan yang kelihatannya saling ber- 

tentangan, yaitu antara kepentingan individu dan kepenti - 

ngan uaua atau antara kepentingan-kepentingan khusus yang 

bersifat keperdataan dan publik berkenaan dengan persoalan
p

tanah dalam peabangunan. Dua kepntingan tersebut dilindu- 

ngi oleh hukum.

Dalam aasa peabangunan di Negara kita sekarang, khu- 

susnya di Dati II Kodya Surabaya kebutuhan akan tanah se

makin meningkat, Kegiatan pembangunan di bldang aateriil 

sangat banyak memerlukan tanah sebagai tempat penaapungan- 

riya, raisalnya untuk membangun gedung-gedung sekolah, pele-

p
Suherraan Toha, "Masalah Pembebasan Hak Atas Tanah", 

Javakarta. 27 Februari 1991, h. IV.
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baran jalan, sarana penukiman penduduk, fasilitas perkanto- 

ran dan industri, yang semuanya menitikberatkan pada tanah 

sebagai sarana utama. Demikian pula usaha-usaha perkotaan 

berupa perluasan kota sesuai dengan rencana tata kota atau 

master plan, senantiasa membutuhkan tanah untuk keperluan 

tersebut. Pendek kata, hampir semua usaha pembangunan me- 

merlukan tanah sebagai sarananya.

Sehubungan dengan kebutuhan akan tanah terus mening

kat, maka mendorong fungsi tanah semakin bersifat ekonomis 

dan merangsang mereka yang telah biasa peka akan motif ke- 

untungan (provit motif) untuk menjadikannya sebagai ladang 

usaha yang menarik. Dengan deaikian, masalah tanah tidak 

lagi dilihat dari aspek hukumnya, melainkan semata - mata 

hanya dilihat dari segi ekonomisnya. Orang-orang yang se- 

ngaja mencari keuntungan dari nilai tambah selisih mobili- 

tas harga tanah adalah para spekulan yang bergerak di sek- 

tor pertanahan. Kehadiran para spekulan dalam kegiatan 

transaksi tanah cenderung banyak merugikan pihak pemilik 

tanah.

Secara ideal para spekulan seharusnya berfungsi se

bagai penjual ja6a yang netral, tetapi kenyataannya lebih 

cenderung berpihak pada konsuraen. Dalam hal pembebasan ta

nah biasanya developer raenyerahkan 6epenuhnya proses tran- 

saksi tanah kepada spekulan yang ditunjuknya dengan imba- 

iyn Komisi yang dijanjikannya. Permasalahan yang tirabul 

ttarena iatar belakang kerakusannya mencari untung, raaka 

pialang/spekuian yantf mendapat kepercayaan tersebut tanpa
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segan-segan menekan harga tanah di bawah kewajaran dan ti- 

dak jarang pula menteror penilik tanah sedemikian rupa se- 

hingga berada dalam posisi yang terjepit. Oleh karena itu 

seolah olah pemilik tanah tidak mempunyai kekuatan apa-apa 

untuk mempertahankannya. Padahal secara yuridis negara ki- 

ta sangat memperhatikan hak dan kewajiban individu, teru- 

tama bagi mereka yang lemah.

Kadangkala tujuan dalaa pembebasan hak atas tanah 

terssbut adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan 

publik. Dalam hal ini negara nempunyai kewenangan untuk 

mengatur masalah tanah berdasarkan hak bangsa. Hak terse- 

but diamanatkan oleh pasal 33 a?&t (3) Undang-undang Dasar 

19 /f3t yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alaa yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperguna- 

kan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", Asas pengu- 

asaan oleh Negara ini dalam UUPA tercantum dalam pasal 2 

ayat (1), yang berbunyi : "Bumi, air dan ruang angkasa ter- 

masuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada ting- 

kat tertinggi dikuasai oleh Negara". Negara tidaklah perlu 

raemiliki, cukuplah dengan menguasait yang berarti memberi 

wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat 

Indonesia untuk

1, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan 
dan pemeliharaan;
monentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai 
atas ba^ian-bagian dari burai, air, dan ruang angka
sa ;

3. mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dan perbuatan hukum raengenai burai, air, dan ruang 
nn/'kasa;
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4, penguasaan negara hanyalah pada tingkat tertinggi 
saja, sedangkan untuk tingkat terendah dapat diberi- 
kan dan dipunyai oleh orang-orang atau badan-badan 
tertentu;

5. penguasaan terhadap buni, air, ruang angkasa, dan 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya diperguna
kan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuraa rak
yat Indonesia.

Melalui hak menguasai Negara inilah, Negara akan dapat se- 

nantiasa mengendalikan atau mengarahkan fungsi bumi, air, 

ruang angkasa sesuai policy Pemerintah, demi kepentingan 

Nasional. Dengan adanya hak menguasai dari negara ini, ma

ka Negara berhak di sektor agraria untuk selalu campur ta- 

ngan dengan pengertian bahwa setiap pemegang hak atas ta

nah tidak berarti ia akan terlepas dari hak menguasai ne

gara tersebut,

Selanjutnya berdasarkan atas hak menguasai negara 

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 UUPA, maka menu - 

rut ketentuan dalam pasal k UUPA, yang diperinci lagi da

lam ketentuan pasal 16 ayat (1) UUPA adalah sebagi berikut:

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal
4 ayat (1) ialah :
a. hak railik ;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak sewa;
f. hak membuka tanah;
g. hak memungut hasil hutan;
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak ter

sebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang- 
undang serta hak-hak yang sifatnya sementara seba
gai yang dicanturakan dalam pasal 53.

Atas dasar bunyi pasal tersebut, maka kepada perorangan dan

^Bachttar Effendi, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum 
Tanah. Alumni, Bandung, 1982, h,?.
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badan hukum diberikan beberapa hak atas tanah. Akan tetapi 

berdasarkan pasal 6 UUPA, hak-hak tersebut mempunyai fung- 

si sosial artinya adalah bahwa apabila negara memerlukan, 

maka pemegang hak tersebut harus melepaskannya.

Beranjak dari ketentuan di atas, maka demi kepenti

ngan umum suatu bidang tanah dapat dibebaskan dari hak mi

lik individu yang ada di atasnya. Akan tetapi, ketentuan 

pembebasan hak tersebut tidaklah berarti bahwa hak atau 

kepentingan individu atas tanahnya tidak dilindungi. Sela- 

in harus selektif dalam menentukan alasan pembebasan hak, 

juga secara keperdataan nilai atau harga dari tanah yang 

dibebaskan haruslah dibayar sesuai dengan harga yang se - 

sungguhnya.

Guna mengupayakan agar alasan pembebasan hak atas 

tanah dilakukan secara selektif, maka pemerintah telah me- 

ngeluarkan suatu peraturan yang mengatur tentang klasifi- 

kasi "Kepentingan umum untuk suatu kegiatan fisik pembangu- 

nan", yaitu Inpres Wo.9 Th, 1973# yang merupakan pelaksana

an dari UU No. 20 Th. 1961 tentang "Pencabutan Hak-hak Atas 

Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya". Di dalam prak- 

tek nampaknya Inpres tersebut terlalu fleksibel, sehingga 

hampir semua kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan atau 

dikerjakan developer dapat diraasukkan dalam pengertian ke

pentingan uraura.̂  Oloh Karena itu, Inpres tersebut sering 

dimanfaatkan para spekulan untuk aenekan harga tanah dengan

f|Konpas. 29 September 1990.
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cara menteror pemilik tanah bahwa apabila pemilik tanah me

nolak harga yang ditawarkan berarti dianggap tidak mendu - 

kung program pemerintah. Kalau kejadian semacam ini berkem- 

bang di masyarakat, maka mereka yang berada di kalangan ba- 

wah akan menjadi korban.

Pada prinsipnya, apabila tanah dengan hak milik di- 

ambil begitu saja dengan dalih untuk pembangunan, maka ini 

jelas mengorbankan hak-hak asasi warga masyarakat yang se

harusnya jangan sampai terjadi di Negara yang menganut prin- 

sip "Rule of law" seperti Indonesia. Dengan demikian, ja - 

ngan sampai pembangunan itu dijadikan kambing hitam yang 

dapat menimbulkan kesan eeolah-olah segala sesuatunya akan 

menjadi halal bila dilakukan untuk dan demi pembangunan, se- 

kalipun hal itu dilakukan melanggar hukum.

Perbuatan demikian adalah bertentangan dengan asas- 

asas pembangunan nasional yang diatur di dalam Tap MPR PI 

No. IV/MPR/1978| yaitu GBHN dalam Bab II sub.c point 5 yang 

menyatakan antara lain : "Bahwa asas pembangunan berupa asas 

perikemanusiaan dalam keseirabangan antara kepentingan indi- 

vidu dan kepentingan umum".

Disinilah mendorong saya menulis skripsi ini, guna mengeta- 

hui bagaimanakah pelaksanaan pembebasan hak atas tanah untuk 

kepentingan swasta dalam praktek di Kotamadya Surabaya (su

atu tinjauan yuridis d a n  aspek pemberian ganti rugi).

Reranjak dari latar belakang ini, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut :

1. bagaimanakah peraturan-p«raturan mengenai pembebasan
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hak ata6 tanah untuk kepentingan swasta ? ;

2. bagaimanakah pelaksanaan musyawarah dan pemberian 

ganti rugi bagi warga yang terkena pembebasan hak 

atas tanah ? ;

‘3. bagaimanakah aspek perlindungan hukumnya di masya

rakat ?.

2. Pen.jelasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini saya memilih judul 

"Pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta di Ko- 

taaadya Surabaya (suatu tinjauan yuridis dari aspek pembe

rian ganti rugi)".

Yang dimaksud pembebasan hak atas tanah menurut pasal 1 

ayat (1) PMDN No,15 Th.1975 ialah oelepaskan hubungan hu

kum yang semula terdapat di antara peraegang/penguasa atas 

tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Menurut penda- 

pat Soedalhar yang memberikan batasan mengenai apa yang di- 

sebut dengan pembebasan/pelepasan hak atas tanah, Pembeba

san hak atas tanah adalah pengambilan sebidang tanah milik 

eeseorang (dapat juga tanah ulayat) oleh Negara yang dila

kukan oleh peraohon pembebasan hak untuk kepentingan umum 

dan berdasarkan atas musyawarah antara pemohon dengan pe- 

milik/pemegang hak dengan pemberian ganti rugi, untuk se- 

sudah tanah raenjadi tanah negara lalu diberikan kepada pe

mohon dengan suatu hak yang baru (buKan hak milik). 

Felepasan hak atas tanah adalah penyerahan secara sukarela 

sebidang tanah milik seseorang (dapat juga tanah ulayat)
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kepada Negara yang dilakukan oleh penohon untuk kepentingan 

umum berdasarkan atas musyawarah antara penohon hak dengan 

penilik/pemegang hak, untuk sesudah tanah menjadi tanah ne

gara lalu diberikan kepada peraohon dengan suatu hak yang 

baru (bukan hak milik),

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bah

wa dalam pembebasan hak atas tanah diharuskan adanya syarat 

sebagai berikut ;

1. adanya musyawarah dalam penyelesaiannya ;

2. adanya ganti rugi yang layak menurut undang-undang 

yang raengatur atau berpedoman pada peraturan-peratu- 

ran yang berlaku.

Jadi, pembebasan atau pelepasan hak atas tanah hanya dapat 

dilakukan atas dasar musyawarah antara pihak yang meminta 

pembebasan dengan pemillk/pemegang hak atas tanah. Musyawa

rah di sini artinya didasarkan atas persetujuan kedua belah 

pihak. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak tercapai ke

sepakatan dalam menentukan ganti rugi, maka pembebasan atau 

pelepasan hak atas tanah tidak dapat dllaksanakan.

Pengertan sukarela dalam uraian tersebut, dapat di- 

tafslrkan dalam artl tidak ada paksaan apapun, baik secara 

fisik maupun secara morll, tetapi sukarela itu tentu saja 

nteapunyai latar belakang. Misalnya dalam hal suatu pihak 

nenbutuhkan tanah tertentu dan di atas tanah itu telah mele- 

kat hak milik. Pihak yang memiliki tanah memerlukan uang de

ngan menjual tanah itu, sedangkan pihak yang memerlukan ta

nah tidak dapat raembelinya karena larangan undang-undang.

9
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Kemudian pihak yang memerlukan tanah memohon izin kepada pe

merintah agar kepadanya diberikan suatu hak untuk dapat mem- 

pergunakan tanah tersebut. Setelah itu, pihak yang membutuh.- 

kan tanah memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah sejum- 

lah yang mereka sepakati, biasanya sama dengan harga tanah 

di pasaran. Acara tersebut dari pihak pemilik tanah disebut 

''pelepasan hak", sedangkan dari sudut pihak yang memerlukan 

tanah disebut "membebaBkan hak". Kedua acara ini lazim dise

but "pembebasan hak atas tanah". Jadi, pembebasan hak atas 

tanah mengandung ciri utama pelepasan hak secara sukarela 

dengan ganti rugi yang disepakati bersama dan prosesnya ter- 

buka dari kehendak bersama kedua belah pihak.

Mengenai istilah kepentingan swasta dalam judul ter

sebut raaksudnya adalah kepentingan suatu badan yang bukan 

milik pemerintah atau suatu badan partikelir yang mempunyai 

tujuan untuk mencari keuntungan semata-mata (bisnis). Isti

lah Kotamadya Surabaya mempunyai raaksud bahwa dalam pemba- 

hasan tersebut didasarkan pada praktek pelaksanaan pembeba

san hak atas tanah di suatu kota yaitu Surabaya.

Yang dimaksud dengan suatu tinjauan yuridis dari 

aspek pemberian ganti rugi artinya bahwa dalam pembahasan 

tersebut menitik-beratkan pada segi pemberian ganti rugi 

yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang mengatur pem

bebasan hak atas tanah, baik proses mencapai ganti rugi ma

upun menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi.

Ganti rugi mempunyai pengertian bahwa nilainya harus sama 

dengan harga tanah waktu itu. Perbedaannya hanya terletak

10
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pada perbuatan hukumnya, yakni

1. apabila jual bell, maka disebut pembayaran harga ta

nah ;

2, apabila pembebasan/pelepasan hak atas tanah, raaka 

disebut pembayaran uang ganti rugi.

Baik dalam Hukum Barat maupun dalam Hukum Adat, tidak dike- 

nal suatu jual beli dengan membayar uang ganti rugi, mela- 

inkan harga tanah yang dibayarkan kepada pemiliknya.

3. Alasan Pemilihan Judul

Saya nemilih judul tersebut, sebab dalam praktek se- 

lama ini masih terlihat adanya kasus-kasus pembebasan hak 

atas tanah, khusunya untuk kepentingan swasta, Persoalan 

tentang pembebasan tanah terutama dalam kaltannya dengan 

pelaksanaan pembangunan industri, kebanyakan terjadi di ko- 

ta besar, seperti di Surabaya,

Persoalan tersebut tidak dapat lepas dari masalah 

ganti rugi yang oleh masyarakat diharapkan terlaksana adil. 

Namun, dalam kenyataannya ganti rugi tersebut dinilai tidak 

adil dan tidak layak, sedangkan di pihak lain terbentur pa

da tersedianya jumlah anggaran yang terbatas, Di samping 

Itu, pelaksanaan musyawarah oleh masyarakat Juga dirasakan 

tidak adil, sebab adanya keputusan sepihak dari pihak yang 

r:emerlukan tanah dalam menentukan bentuknya maupun besarnya 

ganti rugi, Padahal seharusnya muoyawarah tersebut harus

11

^John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Peabangunan. 
cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, h.65*
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dilaksanakan secara mufakat, yaitu adanya persetujuan kedua 

belah pihak.

Sementara itu, tujuan pembebasan hak atas tanah un

tuk kepentingan uauii dirasakan masih kabur, sehingga tinbul 

penafsiran yang berbeda-beda dan mengakibatkan banyak yang 

menyalah-gunakan pengertian tersebut, khususnya para speku

lan tanah. Bahkan penggunaan tanah yang telah dibebaskan 

kadangkala tidak sesuai dengan tujuan pembebasan tanah se~ 

nula.

4. Tu.iuan Penulisan Skripsi

Tujuan utaaa penulisan skripsi ini adalah untuk rae- 

menuhi salah satu syarat serta melengkapi tugas guna raenca- 

pai gelar Sarjana Hukum, Seiring dengan itu pula, menyadari 

akan betapa pentingnya masalah pertanahan yang kian hari 

semakin bertaabah koapleks, penulisan ini mengandung tujuan 

untuk ikut serta aembahas masalah pertanahan, terutana na- 

salah yang berkaitan dengan pembebasan tanah yang terjadi 

di Surabaya,

Selain itu, juga mengingat besarnya aanfaat yang da

pat diperoleh atas pembahasan skripsi ini, baik bagi diri 

sendiri maupun masyarakat. Bagi diri saya, penulisan ini 

akan melengkapi ilmu pengetahuan yang selama ini saya tim- 

ba dari bangku kuliah, sekaligus untuk mengetahui seberapa 

jauh peraturan-peraturan yang selaaa ini berlaku mampu aen- 

jadi sosial engineering dengan segala dorongan dan raotiva- 

sinya terhadap masyarakat.
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Demikian juga bagi masyarakat, dengan pembahasan 

yang mendasarka peraturan-peraturan yang ada, akan member! 

manfaat yang berguna setidak-tidaknya dapat memperjelas ma

salah nengenai apa yang selama ini belum mereka ketahui.

Akhirnya, saya juga mengharap bahwa tulisan ini da

pat menambah perbendaharaan hukum, khususnya hukum agraria.

5. Metodologi

a. Pendekatan maealah,

Untuk pendekatan dan pengkajian masalah ini dilaku

kan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu 

dengan mengetahui beberapa peraturan-peraturan hukum yang 

berkaitan dengan masalah ini dan penerapannya pada kenya - 

taan.

b. Sumber data.

Data yang dipakai dalam penulisan ini berasal dari 

dua sumber, yaitu data primair dan data sekundair. Data 

primair berasal dari penelitian di lapangan, misalnya dari 

icantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Pe

merintah Daerah Kotamadya Surabaya, dan wawancara dengan 

warga Urip Sumoharjo Surabaya. Data sekundair diperoleh da- 

penelitian kepustakaan yang mencakup berbagai ragam sumber, 

misalnya dari buku, koran, majalah dan peraturan-peraturan 

yang ada dan berkaitan dengan pembebasan hak atas tanah.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta

13
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jelasnya terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia, khu- 

susnya di kota-kota besar, karena kota merupakan pusat kegi

atan ekonomi. Nanun untuk mengetahui semua pelaksanaan be - 

nar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukun dengan 

meneliti di setiap kota adalah tidak mungkin. Penulisan ini 

akan digunakan metode purposive sampling*

Sesuai dengan metode yang digunakan, maka saya hanya 

mengadakan penelitian di Surabaya dengan alasan :

1. Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia se

telah Jakarta, yang dalam perkembangannya banyak ter

jadi persoalan-persoalan pembebasan tanah terutama 

dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan in - 

dustri. Hal itu terjadi karena di Surabaya banyak 

sarana penunjang ;

2. terbatasnya waktu dan dana dalam proses penyusunan 

skripsi.

Untuk mendapatkan data yang mendekati pokok masalah 

digunakan tehnik pengumpulan data yang berupa interviu, ya

itu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau 

lebih berhadapan secara langsung.

Dari data yang terkumpul kemudian dibahas dengan 

raengkaitkan peraturan-peraturan hukum yang ada dan teori - 

teori yang berkaitan dengan masalah pembebasan hak atas ta

nah, agar penulisan skripsi ini dapat dipertanggung-jawab- 

kan secara ilmiah.

14
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d. Analisis data.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan 

menggunakan metode deekriptif analltis, yaitu memberi gam- 

baran tentang masalah yang terjadi di masyarakat kemudian 

dlanallsa dengan teori pertanahan, khususnya tentang pem

bebasan hak atas tanah dan peraturan-peraturan yang berka

itan dengan masalah tersebut.

6. Pertanggung.lawaban Sistematika

Pendahuluan dlletakkan dalam BAB I, karena sebagai

mana lazimnya dalam setlap penulisan skripsi selalu dimak- 

sudkan untuk menjelaskan secara umum pokok materi yang dl- 

bahas dalam skripsi. Untuk itu dalam bab I ini diuraikan 

secara garis besar tentang materi yang akan dib&has, dengan 

harapan para pembaca dapat mengetahui dan memahaminya se - 

belum melangkah pada bab-bab berikutnya.

Peraturan-peraturan mengenai pembebasan hak atae ta

nah untuk kepentingan swasta dlletakkan pada BAB II, karena 

untuk menulls secara rlncl sesuai dengan judul, maka seba

gai langkah awal dalam pembahasan masalah dalam penulisan 

skripsi ini, saya pandang perlu menguralkan tentang keten- 

tuan-ketentuan yang harus diperhatlkan dl dalam pelaksanaan 

pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta, sehing

ga diharapkan dapat dlketahui bagaimana masalah pembebasan 

tanah itu ditinjau dari segi hukum yang berlaku.

15
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Musyawarah dan pemberian ganti rugi diletakkan pada 

GAB III, karena di dalam pembebasan hak atas tanah tidak 

akan terlepas darl masalah musyawarah dan pemberian ganti 

rugi bagi warga yang terkena pembebasan tanah, Musyawarah 

dan pemberian ganti rugi adalah merupakan syarat darl ter- 

laksananya pembebasan hak atas tanah. Apablla syarat ter- 

sebut tidak dipenuhi, maka pembebasan tanah tidak dapat 

dilaksanakan,

Aspek perlindungan hukum di masyarakat diletakkan 

pada BAB IV, karena dalam pelaksanaan musyawarah dan pem

berian ganti rugi harus diperhatikan segi-segi perlindungan 

hukum bagi masyarakat yang terkena pembebasan hak atas ta

nah, dan telah; diketahui bahwa N'egara Indonesia adalah ne- 

gara hukum. Oleh sebab itu, semua hak-hak warga negara ber- 

hak untuk mendapatkan perlindungan.

Penutup diletakkan pada BAB1 V, karena merupakan bab 

terakhir yang berisi kesimpulan darl keseluruhan permasala- 

han dan peabahsan bab-bab terdahulu. Begitu pula saran kon- 

struktif positif ditambahkan sebagal pelengkap dalam menga- 

khiri tulisan ini.
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PERATURAN-PERATURAN MENGENAI 

PEMBEBASAN KAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA 

Dengan adanya peningkatan penggunaan tanah untuk 

berbagai ruacam kepentingan pembangunan, sementara tanah - 

tanah negara yang tersedia juga terbatas adanya, maka sa- 

lah satu sarana yang dapat dltempuh untuk memenuhi kebutu- 

han tanah bagl kepentingan pembangunan tereebut adalah de- 

ngan Jalan melaksanakan pembebasan-perabebasan tanah milik 

rakyat atau tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat hu- 

kum adat atau tanah dengan hak-hak lainnya.

Pembebasan tanah dikatakan sebagai salah satu sara

na yang dapat dltempuh dalam pemecahan masalah tersebut, 

adalah disebabkan oleh karena raasih adanya cara lain yang 

dapat dltempuh guna mengatasi permasalahan di atas, yaitu 

dengan melalui cara pencabutan hak atas tanah.

Pada zaman penjajahan dahulu masalah pencabutan hak 

atas tanah (onteigening) dan pembebasan tanah Cprijsgeving) 

diatur secara terpisah satu sama lain. Masalah pencabutan 

hak atas tanah diatur dalam Staatblaad 1920 No. 57^. Pera- 

turan ini mulai berlaku 6ejak tanggal 1 September 1920 

yang kemudian ditambah dan diubah, terakhir dengan Staat

blaad 19*f7 No. 9G* Masalah pembebasan tanah pada zaman dulu 

dikenal dengan berbagai nama, nisalnya : prijsgeving, ont- 

hefting atau apkoop. Masalah ini dulu diatur dalam Gouver-

BAB I I
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nements Besluit No, 7 tanggal 1 Juli 1927 dan kemudian di- 

ubah dengan Gouverneraents Besluit tanggal 8 Januari 1932 

yang termuat dalara Bijblaad No. 127^6.^

Pada zaman keraerdekaan sekarang ini, Onteigening 

Ordonnantie dicabut dan diganti dengan UU No* 20 Th, 1961 

(LN 1961 No• 288) tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan 

Benda yang ada di atasnya, Bijblaad No. 11372 dan 12746 

telah dicabut pula dengan PMDIT No. 15 Th. 1975 tanggal 3 

Deseraber 1975 tentang ketentuan mengenai tata cara pembe-
7

basan tanah.

Sampai sekarang ini ketentuan hukum yang diperguna-

kan di Indonesia yang berkenaan dengan pengambilan tanah -

tanah penduduk yang akan dipakai untuk keperluan pembangu-

nan, dilakukan melalui dua saluran, yaitu :

1* pembebasan tanah (prijgeving) ;

2. pencabutan hak-hak atas tanah (onteigening).

Menurut Abdurrahman, kedua saluran hukum tersebut mempunyai

pengertian sebagai berikut :

Pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang 
8dmula terdapat diantara pemegang hak/penguasa atas 
tanah dengan cara pemberian ganti rugi atas dasar mu
syawarah dengan pihak yang bersangkutan.
Pencabutan hak-hak atas tanah ialah pengambilan tanah 
kepunyaan sesuatu pihak oloh negara secara paksa, yang

£
Abdurrahman, Mftgalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah 

dan Pembebasan Tanah Di Indonesia. Alumni, Bandung, 1983»
hTTi

'’ibid.
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mengakibatkan hak atas tanah Itu menjadi hapus, tanpa 
yang bersangkutan melakukan euatu pelanggaran atau la- 
lal dalam neuenuhl suatu kewajiban hukum*

Di dalam praktek kedua lembaga hukum ini sering di- 

kacaukan orang antara satu dengan yang lainnya. Padahal 

antara keduanya terdapat perbedaan , baik dasar hukum ma- 

upun mengenai prosedur pelaksanaannya dan tata cara penye- 

lesaiannya, sehingga oleh karenanya kedua lembaga tersebut 

harus dipisahkan penggunaannya antara satu dengan yang la

innya, Perbedaan yang mendasar antara pencabutan hak atas 

tanah dengan pembebasan tanah, yaitu :

1. di dalam proses pelaksanaannya pencabutan hak atas 

tanah terdapat unsur paksaan terhadap pemilik/peme- 

gang hak atas tanah untuk melepaskan hak atas tanah-

nya;

2. sedangkan di dalam proses pembebasan tanah yang 

menjadi unsur utamanya adalah adanya kesukarelaan 

dari pemilik/pemegang hak atas tanah untuk melepas

kan hak atas tanahnya.

Walaupun kedua lembaga hukum tersebut terdapat perbedaah 

yang mendasar, pada dasarnya antara keduanya juga mempunyai 

segi-segi persamaan, yaitu :

1, kedua lembaga tersebut mendasarkan diri pada kepen

tingan umum sebagai latar belakang pelaksanaannya;

2, kedua lembaga terssbut juga memberikan ganti rugi

8Ibld.. h. k.
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kepada pihak yang terkena atau si pemilik/pemegang

hak atas tanah.

Pembebasan tanah adalah salah eatu cara memperoleh 

tanah yang dihaki pihak lain. Cara tersebut ditempuh kare

na aubjek hukum, dalam hal ini badan hukum yang berbentuk 

PT, yang bermaksud menguasai tanah dengan hak milik tidak 

memenuhi syarat sebagai subjek pemegang hak milik atas ta

nah dan melalui jual beli hal itu tidak dimungkinkan. Ka- 

lau jual beli itu tetap dilaksanakan, maka jual beli itu 

dianggap batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada Nega

ra, uang yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali 

dan hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung 

(pasal 26 ayat 2 UUPA). Badan hukum yang diperkenankan me- 

lakukan jual beli terhadap hak milik atas tanah adalah ba

dan hukum yang sudah diatur dl dalam PP No. 38 Th. 1963.

Di dalam UUPA tidak ada pasal yang dengan tegas me- 

ngatur pembebasan hak atas tanah, tetapi pembebasan hak 

atas tanah dapat terjadi berdasarkan ketentuan yang terda- 

pat dalam pasal antara lain :

- pasal 27 butir a.2 : "hak milik hapus karena penye- 

rahan dengan sukarela oleh pemiliknya";

- pasal 3k butir c : "hak guna usaha hapus karena di- 

lepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu- 

nya berakhir";

- pasal 40 butir c : "hak guna bangunan hapus karena 

dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka wak- 

tunya berakhir".
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Walaupun di dalam UUPA tidak diatur secara tegas, mengenai 

pembebasan tanah sudah ada peraturan yang mengeturnya, ya

itu : PMDN No. 15/1975 jie No. 2/1976, No. 2/1985 dan be- 

berapa surat edaran mendagri dan surat edaran dirjen agra- 

ria, serta peraturan daerah setempat.

1. Macam-roacam Pembebasan Tanah

Menurut kepentingannya, di dalam pembebasan tanah
o

ada tiga macam, yaitu :7

1. pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah-;

2. pembebasan tanah untuk kepentingan swasta ;

3. pembebasan tanah oleh swasta untuk kepentingan pem- 

bangunan proyek yang bersifat menunjang kepentingan 

umum dan fasilitas sosial.

ad.l. untuk kepentingan pemerintah

Dalam pembebasan tanah haruslah terlebih dahulu di- 

ueahakan dengan jalan musyawarah dan persetujuan pemegang 

hak atas tanah, tetapi kadangkala cara ini tidak membawa 

hasil seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan para pe

megang hak atas tanah menginginkan jumlah ganti rugi yang 

tinggi, dan apabila kemauannya tidak dituruti maka pemegang 

hak atas tanah tidak mau melepaskannya.

Di sisi lain kepentingan umum harus didahulukan,oleh 

karena adanya kebutuhan yang mendesak, maka apabila cara 

tersebut di atas tidak membuahkan hasil, dalam hal ini un-

^Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur, Beberapa 
Peraturan Perundangan Agraria.Korpri Propinsi Daerah Tk.I 
Jawa Timur, Surabaya, 1901* h. 29.
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tuk mengatasinya haruslah ada wewenang dari Pemerintah gu

na raenguasai tanah yang dlperlukan itu. Jalan yang diten- 

puh dengan melakukan pencabutan hak atas tanah, namun de - 

ngan cafcatan benar-benar untuk kepentingan umum (kepenti- 

ngan bangsa dan Negara) dan jangan hanya mementingkan ke- 

perluan bisnis saja. Pencabutan ini harus disertai dengan 

pemberian ganti rugi.

Mengenai kepentingan umum di dalam Inpres No.9 Th, 

1973 ditegaskan bahwa suatu kegiatan dalam rangka pembangu- 

nan mempunyai si fat kepentingan umum, apabila kegiatan ter- 

sebut menyangkut kepentingan bangsa dan negara, kepenti

ngan rakyat banyak/bersama atau kepentingan pembangunan. 

Juga apabila sebelumnya proyek itu sudah termasuk dalam 

rencana pembangunan yang telah diberitahukan kepada masya- 

rakat yang bersangkutan. Presiden mempunyai kebijaksanaan 

untuk menentukan benar tidaknya tanah itu dipergunakan un

tuk kepentingan umum, dengan mendengarkan beberapa pertim- 

bangan dan saran-saran dari para menteri yang berhubungan 

dengan keperluan proyek pembangunan tersebut,

Pasal 18 UUPA menentukan bahwa untuk kepentingan 

umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepen

tingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dica

but dengan memberikan ganti rugi yang layak dan menurut 

tata cara yang diatur oleh undang-undang.

ad,2. untuk kepentingan swasta

Mengingat pembebasan tanah untuk kepentingan swasta
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itu sejajar dengan kepentingan anggota masyarakat, oleh 6e- 

bab Itu pelaksanaannya harus dilakukan secara langsung an- 

tara para pihak dengan pemberian ganti rugi yang dilakukan 

dengan musyawarah, Kemudian untuk mencegah terjadinya hal- 

hal yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku, maka dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban 

untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pembebasan tanah yang 

dilakukan untuk kepentingan ewasta. Kepentingan swasta da

lam hal ini adalah kepentingan yang bertujuan komersil.

Pelaksanaan pembebasan tanah yang dilakukan secara 

musyawarah tadi harus dibawah pengawasan bupati/walikota- 

madya kepala daerah yang bersangkutan. Setelah pelaksanaan 

pembebasan tanah selesai, maka tanah jatuh pada Negara dan 

selanjutnya pemohon pembebasan tanah segera mengajukan per- 

mohonan hak baru kepada pejabat yang berwenang menurut ke

tentuan PMDN No. 5 Th, 1973 tentang ketentuan-ketentuan 

mengenai tata cara pemberian hak atas tanah,

Dalam hal pembebasan hak atas tanah untuk kepenti

ngan swasta ini pada dasarnya tetap berlandaskan pada ke

tentuan PMDN No. 15 Th, 1975 jo No. 2 Th, 1976 tentang Pe- 

nggunakan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerin

tah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta.

ad.3. untuk kepentingan proyek yang bersifat menunjang ke- 

kepentlngan umum dan fasllltas eosial 

Sebagaimana telah kita ketahul bergama bahwa dalam 

pelaksanaan pembangunan itu bukanlah menjadi tanggung ja-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PEMBEBASAN HAK ATAS ... ROSITA ANDRIATI



wab pemerintah seroata, tetapi merupakan tanggung jawab ki- 

ta bereama sabagai anggota masyarakat. Untuk menumbuhkan 

peran masyarakat dalam pembangunan, tentunya harus dilaku- 

kan secara adil dan raerata, agar masyarakat merasa ikut 

memiliki hasil pembangunan itu.

Di samping itu, dalam era pembangunan ini diharap- 

kan pula adanya peran serta dari pihak swasta. Dengan ada

nya harapan ini, maka pemerintah memandang perlu untuk 

memberikan bantuan berupa fasilitas yang berbentuk jasa- 

jasa dalam pembebasan tanah rakyat, dalam rangka penyedi- 

aan tanah untuk proyek pembangunan yang bersifat menunjang 

kepentingan umum dengan disertai pertimbangan-pertimbangan 

yang matang.

Yang menjadi landasan hukum bagi pembebasan tanah 

untuk kepentingan pembangunan oleh pihak swasta ini adalah 

PMDN No. 15 Th. 1975 jis PMDN No. 5 Th. 1975, PMDN No. 2 

Th. 1976. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembebasan ter

sebut, yaitu prinsip musyawarah antara para pihak dalam me- 

nentukan besarnya ganti rugi harus di bawah pengawasan gu- 

bernur kepala daerah tk. I setempat, dengan harapan segala 

sesuatunya dapat diselesaikan dengan balk.

Beranjak dari ketiga macam pembebasan tanah terse

but, maka dalam kaitannya dengan judul ekripsi, saya mem- 

batasi pada pembebasan tanah untuk kepentingan swasta yang 

oertujuan untuk mencari keuntungan semata-mata/kepentingan 

bisnis.

2if
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2. Sub.lek Hukum Yang Berwenang Melakukan Pembebasan HaK

A.V«g,

Subjek hukum yang melaksanakan pembebasan tanah un

tuk kepentingan swasta ada dua pihak, yaitu :

1. pihak swasta/perusahaan ;

2. pihak pemilik tanah, 

ad.l. pihak swasta/perusahaan

Perusahaan yang melakukan pembebasan hak atas tanah 

harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai Badan Hukum 

Indonesia atau didirikan menurut hukum Indonesia dan ber- 

kedudukan di Indonesia. Kepada badan hukum swasta ini akan 

diberikan tanah dengan status hak guna bangunan atau hak 

pakai menurut kebutuhan dan berdasarkan peraturan yang ber

laku.

Perusahaan yang melaksanakan pembebasan hak atas 

tanah dapat meliputi : perusahaan pembangunan perumahan 

(real estate), perusahaan industri, dan perusahaan kawasan 

lndustri, baik yang merapergunakan fasilitas PMDN/PMA mau- 

pun perusahaan yang tidak menggunakan fasilitae PMDN/PMA.

ad,2. pihak pemilik tanah

Pemllik/pemegang hak atas tanah yang melaksanakan 

pembebasan haruslah orang yang benar-benar berhak memiliki 

tanah, balk berupa tanah bangunan/perumahan maupun tanah 

pertanian. Yang dimaksud dengan orang yang benar-benar ber

hak memiliki adalah bahwa sesuai dengan pasal 21 UUPA No.5 

Th, I960 hak milik atas tanah hanya dapat dipunyai oleh
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Warga Negara Indonesia tunggal (tidak berkewarganegaraan 

rangkap). Dengan demikian, secara yuridis orang yang ber- 

kewarganegaraan asing tidak dapat memilikinya. Di saraping 

itu, seseorang Warga Negara Indonesia dapat memiliki tanah 

hak milik berupa tanah bangunan/perumahan maupun tanah 

pertanian, jika ia telah meraperoleh izin dari instansi 

agraria yang berwenang menurut pembagian wewenang agararia 

berdasarkan PMDN No. 6 Th. 1972 dan PMA No. Ik Th. 1961 jo

S.K No. 59/DDA/1970.

Sebagai pemilik/peraegang hak atae tanah ada hubu - 

ngan hukum dengan objek hak atau suatu bidang tanah. Hubu- 

ngan hukum inilah yang disebut "hak atas tanah", yang ber- 

isikan wewenang, baik yang bersifat umum maupun yang ber

sifat khusus, dan kewajiban.^

Untuk wewenang yang bersifat umum dapat dijumpai pada se- 

mua hak atas tanah, yakni antara lain :

1. mempergunakan tanah yang bersangkutan (pasal k ayat

2 UUPA);

2. tanah, permukaan bumi (kulit bumi) dan ;

3. mempergunakan pula tubuh bumi, air, ruang yang ada 

di atasnya tanah hak (sekedar diperlukan untuk ke

pentingan ) :

a. yang langsung berhubungan dengan penggunaan 

tanah itu;

10John Salindeho, op.cit.. h. I6if.
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b. dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan 

hukum lainnya.

Wewenang bersifat umum ini ada bataanya, yaitu penggunaan 

wewenang itu tidak boleh menimbulkan kerugian dan mengga- 

nggu pihak lain, Wewenang yang bersifat khusus, tergantung 

dari macam haknya dan ditetapkan secara khusus di dalam 

surat keputusan atau perjanjian. Di samping wewenang, hak 

atas tanah dibebani atau berisikan juga kewajiban, yaitu 

antara lain :

1* fungsi sosial ( pasal 6 UUPA ) ;

2, memelihara tanah ( pasal 15 jo 52 ayat 1 UUPA ) ;

3. asas mengerjakan/mengusahakan tanah (pasal 10 UUPA), 

Selain kewajiban-kewajiban tersebut, harus diindahkan juga 

kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam ketentuan-keten- 

tuan lainnya, yang ada kaitannya dengan UWPA, yakni :

1. memelihara lingkungan hidup ( UU No,if Th, 1982 );

2. melestarikan hutan, air, dan tanah (UU No,5/1967);

3. raembantu tercapainya kekuatan ekonomi potensiil di 

bidang pertambangan menjadi kekuatan riil ( UB No.

11 Th. 1967 ).

Apabila dibandingkan dengan status hak atas tanah 

lainnya, misalnya hak guna usaha, hak guna bangunan, dan 

hak pakai, maka tanah dengan status hak milik mempunyai ci- 

ri-ciri tersendiri yang membedakan dengan status hak atas 

tanah lainnya, Adapun ciri-ciri hak milik atas tanah ada

lah sebagai berikut :
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a. merupakan hak atas tanah yang terkuat, artinya tidak 

mudah hapus dan nudah dipertahankan terhadap ganggu- 

an pihak lain ;

b. merupakan hak turun teraurun dan dapat beralih, arti

nya dapat dialihkan kepada ahli waris yang berhak ;

c. dapat menjadi hak induk, artinya hak milik tersebut 

dapat dibebani dengan hak-hak lainnya, misalnya : 

hak sewa, gadai hak usaha bagi hasil, dan hak raenum- 

pang; ;

d. dapat dijadikan jaminan utang-piutang dengan dibeba

ni hipotik atau credit verband ;

e. dapat dialihkan, yaitu dijual, ditukar, dihibahkan, 

dan diberikan dengan wasiat ;

f. dapat dilepaskan, sehingga tanahnya menjadi milik 

negara ;

g. perailik mempunyai hak guna menuntut kembali ditangan 

siapapun benda itu berada.

Beranjak dari uraian di atas, maka siapa saja yang 

mempunyai hak milik akan dilindungi oleh hukum. Pasal 27 

ayat 2 UtJD 19k5 merupakan ukuran yang penting dalam menen- 

tukan batas toleransi pencabutan hak milik perseorangan de- 

mi kepentingan umura atau kepentingan lainnya. Tidak seorang 

warga negarapun boleh dikurangi hak miliknya, sehingga me- 

nyebabkan ia kehilangan pekerjaan atau penghidupan yang la- 

yak atau sangat dikurangi kemampuan dan kemungkinan untuk
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menikmati penghidupan dan pekerjaan yang layak.11 Oleh se- 

bab itu, apabila ternyata tidak ada jalan lain kecuali men- 

cabut hak milik perseorangan, maka warga negara yang hak 

miliknya dicabut/dikurangL harus mendapat ganti rugi yang 

sedemikian rupa, sehingga ia akan terjamin kembali haknya 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

3* Tata Cftra Pembebasan Hak Atas Tanah

Bagi perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan usa-

hanya, maka terlebih dahulw harus mengajukan izin lokasi

dan pembebasan tanah dari instansi yang berwenang. Dalan

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin lokasi dan

pembebasan tanah, maka permohonan tersebut harus disertai

IP
dengan keterangan-keterangan tentang s

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

nya ) ;

b, gambar situasi tanah; ;

c. maksud dan tujuan pembebasan tanah dan penggunaan 

selanjutnya ;

d, kesediaan untuk memberikan ganti rugi atau fasilitas 

lain kepada yang berhak atas tanah.

11Sunaryati Hartono, Hukum Ekonoml Pembangunan Indo
nesia. Bina Cipta, Bandung, 1982, h , 135• "

Abdurrahman, Kasalafa Pencabutan Hak-hak Atas Tanah 
dan Pembebasan Tanah di Indonesia. Alumni. Bandung. 1Q8^. 
h. 21.

12
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Prosedur untuk .mengajukan izin lokasi dan pembebasan 

tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dibedakan 

antara perusahaan yang menggunajan fasilitas PMA/PMDN1 de - 

ngan perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas PMA/PMDN,

a. Perusahaan yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN

Pemberian izin lokasi dan pembebasan tanah diproses 

berdasarkan PMDN No. 3 Th. 198** jo No. 12 Th, 1984, yaitu 

dikoordinasikan dan diberikan oleh ketua BKPMD atas nama 

Gubernur Kepala Dati I Jawa Timur dengan prosedur sebagai 

berikut :

1. perusahaan yang telah mendapat surat persetujuan pe- 

nanaman modal dari Ketua BKPMD mengajukan izin loka

si dan pembebasan tanah kepada Gubernur Kepala Dati

I Jawa Timur cq. Ketua BKPMD ;

2. Ketua BKPMD setelah menerima permohonan tersebut rae- 

ngadakan rapat kordinasi dengan BAPPEDA Tk. T, kan- 

tor wilayah Badan Pertana&an Nasional, bupati/wali- 

kotamadya yang bersangkutan, kepala kantor Pertana- 

han kodya yang bersangkutan dan instansi yang ter- 

kait ;

3. setelah diadakan rapat kordinasi dan telah mendapat 

rekomendasi dari bupati/walikotamadya, ketua BKPMD 

atas nama Gubernur Kepala Dati I Jawa Timur mener 

bitkan surat izin lokasi dan pembebasan tanah.

b, Perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas PMA/PMDN
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Pemberian izin lokasi dan pembebasan tanah diproses 

berdasarkan PMDN No.5 Th. 1974 jo Keputusan Gubernur Kepa

la Dati I Jawa Timur No* 295 Th. 1984 dengan prosedur se - 

bagai berikut :

1. luas tanah lebih dari 0,5 ha

a. perusahaan mengajukan permohonan izin lokasi 

dan pembebasan tanah kepada Gubernmr Kepala Da

ti I Jawa 'R.raur raelalui kepala kantor wilay&h 

Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur ;

b. kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Propinsi Jawa Timur setelah menerima permohonan 

tersebut segera :

1. mengadakan rapat dengan BAPPEDA Tk. I, 

kantor wilayah departemen perindustrian 

dan instansi yang terkait ;

2. minta rekomendasi bupati/walikotamadya 

melalui kepala kantor pertanahan setelah 

permohonan tersebut pada prieipnya dapat 

dipertimbangkan untuk disetujui.

c. kepala kantor pertanahan kabupaten/kodya sete - 

lah menerima pemberitahuan dari kepala kantor 

wilayah Badan Pertanahan Nasional segera bertu- 

rut-turut :

1. mengadakan penelitian lapangan dan menga

dakan rapat kordinasi dengan BAPPEDA Tk. 

XI dan instansi yang terkait ;
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2. raenyiapkan rekomendasi bupati/walikotama- 

dya dan segera menyampaikan rekomendasi 

tersebut kepada kepala kantor wilayah' Ba

dan Pertanahan nasional setelah ditanda- 

tangani oleh bupati/walikotamadya.

d, kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional 

raenyiapkan surat izin lokasi dan pembebasan ta

nah untuk ditanda-tangani Gubernur Kepala Dati

I Jawa Timur, setelah rekomendasi bupati/*waliko- 

tamadya diterima ;

e. kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional 

menyampaikan surat izin lokasi dan pembebasan 

tanah kepada pemohon setelah izin tersebut di

tanda-tangani oleh Gubernur Kepala Dati I Jawa 

Timur,

2, luas tanah kurang atau sama dengan 0,5 ha

a. perusahaan mengajukan izin lokasi dan pembebasan 

tanah kepada bupati/walikotamadya melalui kepala 

kantor pertanahan ;

b, kepala kantor pertanahan kabupaten/kodya setelah 

menerima permohonan tersebut segera berturut-tu- 

rut :

1. mengadakan penelitihan lapangan ;

2. mengadakan rapat kordinasi dengan BAPPEDA 

tk. IX dan instansi yang terkait ;

3. raenyiapkan izin lokasi dan pembebasan ta-
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3, nah. untuk ditanda-tangani bupati/waliko- 

tamadya ;

4. raemberi nomor dan tanggal surat izin ter

sebut kepada pemohon.

3. khusus untuk pembangunan perumahan dengan fasilitas 

KPR-BT!T dan KPR PT Papan Sejahtera adalah :

a. bagi kota-kota yang telah mempunyai RIK/RUTR 

yang telafo ditetapkan dengan peraturan daerah 

dan telah disahkan oleto pejabat yang berwenang 

untuk permohonan dengan luas tanafc sampai dengan 

15 ha izin lokasi dan pembebasan tanah dapat di- 

berikan oleh bupati/walikotamadya dati II yang 

bersangkutan ;

b. bagi kota-kota yang belum mempunyai RIK/RUTR se- 

perti tersebut di atas, maka izin lokasi dan 

pembebasan tanah yang luasnya lebih dari 5.000
p

m diberikan oleh Gubernur Kepala Dati I Jawa 

K.mur,

4. permohonan perusahaan pembangunan perumahan yang me

rupakan campuran antara fasilitas KPR-BTN, KPR PT 

Papan Sejahtera dengan pembangunan perumahan yang 

tidak menggunakan fasilitas tersebut diproses biasa 

sesuai dengan PMDH No. 5 Th. 1974 jo Keputusan Gu

bernur Kepala Dati I Jawa Timur No. 295 Th. 1984.

c. Kawasan industri (fasilitas PMA/PMDTT dan non fasilitas 

PMA/PMDW)
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Tata cara penyedlaan tanah dan pemberian hak atas ta

nah untuk keperluan perusahaan kavaoan industri berdasarkan 

Keputuean Kepala Badan Pertanahan Nasional No, 18 Th.1989 

dan Ho. 19 Th, 1989 •

1, perusahaan kawasan industri pertama-tama mengajukan 

permohonan konfirmasi pencadangan tanah kepada gu- 

bernur kepala daerah apabila perusahaan tersebut ti

dak menggunakan fasilitas PMA/PMDN atau gubernur ke

pala daerah cq ketua BKPMD apabila perusahaan terse

but menggunakan fasilitas PMA/PMDN yang disampaikan 

melalui kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasi

onal dengan dilampiri rekomendasi bupati/walikotama

dya kepala dati II yang bersangkutan ;

2, kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional me

ngadakan pertemuan dengan BAPPEDA tk. I, kantor wi

layah Departemen perindustrian, kantor wilayah De- 

partemen PIT dan instansi yang terkait untuk memerik- 

sa kesesuaian permohonan tersebu.t dengan rencana ta- 

ta ruang wilayah dan selanjutnya apabila telah se- 

suai dan memenuhi syarat, menyiapkan surat konfirma

si pencadangan tanah yang harus dapat diselesaikan 

dalam waktu Ik hari setelah diterimanya permohonan;

3, setelah diterimanya surat konfirmasi pencadangan ta- 

naft, perusahaan mengajukan permohonan persetujuan 

prinsip kepada Menteri Perindustrian bagi ypng tidak 

menggunakan fasilitas PMA/PMDN dan kepada Menteri

34
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Perindustrian cq. ketua BKPMD bagi perusahaan yang 

menggunakan fasilitas PMA/PMDN ;

4. setelah menerima persetujuan prinsip dari yang ber- 

wenang, perusahaan wajib raengajukan izin lokasi dan 

pembebasan tanah kepada gubernur kepala dati I atau 

gubernur kepala daerah cq* ketua BKPMD dalam hal me

nggunakan fasilitas PMA/PMDN melalui kepala kantor 

wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan 

antara lain kepada bupati/walikotamadya ;

5. bupati/walikotamadya setelah menerima tembusan per

mohonan dimaksud selarabat-lambatnya dalam waktu se- 

puluh hari telah menyampaikan pertimbangan kepada 

gubernur kepala dati I melalui kantor wilayah Badan 

Pertanahan Nasional mengenai letak dan luas tanah 

yang dapat dieediakan ;

6. kepala kantor wilayahBadan Pertanahan Nasional me

ngadakan rapat kordinasi dengan BAPPEDA Tk. I kantor 

Departemen Perindustrian, kantor wilayah Departemen 

PU dan instansi yang terkait, dan apabila dipandang 

perlu mengadakan peninjauan lapangan untuk memeriksa 

kesesuaian permohonan dengan rencana tata ruang wi

layah dan pembangunan yang telah, sedang, dan akan 

dilaksanakan di wilayah yang bersangkutan ;

7. kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional me- 

nylapkan surat keputusan pemberian izin lokasi dan 

pembebasan tanah untuk ditanda-tangani oleh Gubernur 

Kepala Dati I Jawa Hmur bagi perusahaan yang tidak
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menggunakan fasilitas PMA/PMDN dan bagi yang menggu

nakan fasilitas PMA/PMDN ditanda-tangani oleh ketua 

BKPKD atas nama Gubernur Kepala Dati T Jawa Timur. 

Sesuai dengan pasal 7 PMDff No. 15 Th. 1975* dalam 

memilih. lokasi perlu diperhatikan :

a. sejauh mungkin harus dihindari pengurangan areal ta

nah yang subur ;

b. sejauh mungkin dimanfaatkan tanah yang semula tidak 

atau kurang produktif ;

c. dihindari pemindaham penduduk dari tempat kediaman- 

nya (sedapat mungkin) ;

d. diperhatikan persyaratan untuk mencegah: terjadinya 

pengotoran lingkungan yang bersangkutan.

Selain hal-hal tersebut di atas, maka perlu diperhatikan 

rencana pembangunan daerah/rencana pembangunan di daerah.

Perusahaan yang telah mendapat izin lokasi dan pem- 

bebasan tanah, wajib melaksanakan pembebasan tanah, Berda- 

sarkan pasal 11 ayat (2) PMDN No. 15 Th. 1975* pembebasan 

tanah harus dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat an- 

tara para pihak dengan pemberian ganti rugi berdasarkan ha- 

sil musyawarah. Pembayaran ganti rugi harus dilaksanakan 

secara langsung kepada pemilik tanah tanpa melalui peranta- 

ra. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan/ti- 

dak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ga- 

ris-garis kebijaksanaan Pemerintah mengenai persediaan, pe- 

runtukan, dan penggunaan tanah, maka diwajibkan kepada pe-
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merintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembebasan ta

nah dan pembayaran ganti rugi yang dilakukan pihak swasta.

Setelah tercapai kata sepakat mengenai bentuk atau 

beearnya ganti rugi dan pembayaran ganti rugi oleh instan

si yang bersangkutan, maka bersama itu pula dilakukan pe- 

nyerahan/pelepasan hak atas tanah, Pelaksanaan pelepasan 

hak atas tanah untuk kepentingan swasta dilakukan dengan 

pembuatan akta pelepasan yang dibuat di hadapan kepala sub 

direktorat agraria kabupaten/kotamadya, camat (kepal keca- 

matan) atau notaris setempat, Pejabat yang membuat akta 

pelepasan hak tersebut dengan berpedoman pada PMA No. 10 

Th, 1961 pasal 6 dan 7 diperkenankan untuk memungut biaya 

maximum li % dari keseluruhan jumlah harga ganti rugi atas 

tanah, tanaman dan bangunan yang bersangkutan.

Untuk mewujudkan tertib penguasaan dan penggunaan 

tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, se- 

tiap pembebasan hak atas tanah yang sudah selesai harus di- 

ikuti dengan pengajuan permohonan sesuatu hak atas tanah 

kepada pejabat yang berwenang sebagaimana ditetapkan dalam 

PMDtf No. 1972 dan menurut ptosedur sebagaimana telah dite

tapkan dalam PMDN No. 5 Th, 1973.
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HBSYAWARAH DAN PEMBERIAN GANTI RUGI

Dengan berpedoman pada ketentuan pasal 9 PMDN No.15 

Th, 1975 jo angka IV SE Mendagri tanggal 3 - 12 - 1975. No. 

Ba 12/108/75 dapat diketahui bahwa masalah yang paling po- 

kok dan BekaligUB menjadi kunci penyelesaian dalam tinda- 

kan pembebasan hak atas tanah terletak pada faktor ganti 

rugi. Berhasil tidaknya penyelesaian pembebasan hak atas 

tanah, tergantung pada kesepakatan ganti rugi, Dengan kata 

lain, selama permasalahan ganti rugi belum terselesaikan, 

pelepasan dan pengalihan hak dari pemegang hak kepada pi - 

hak yang berkepentingan, belum dapat dilaksanakan, Hal ini 

perlu menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dalam 

pembebasan tanah,

Hakikat musyawarah adalah perundingan antara pihak- 

pihak yang berkepentingan untuk memecahkan suatu masalah 

menuju tercapainya permufakatan.*^ Hal demikian menjadi 

penting karena tanpa musyawarah berarti ada paksaan. MHa- 

syawarab harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak , 

dan persetujuan tersebut harus meliputi : teknis pelaksa- 

naannya, besarnya maupun bentuknya ganti rugi, Ketiga hal 

tersebut harus terpenuhi, Apabila dapat terpenuhi, maka 

dapat dikatakan bahwa pembebasan hak atas tanah benar-be-

BAB I I I

"^John Salindeho, op.cit.. h.95
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nar terjadi atas dasar sukarela. DI samping itu, ada bebe- 

rapa hal yang sangat penting di dalam proses musyawarah 

karena proses musyawarah adalah merupakan sarana komunika- 

si atau saling bagi ide, Keadaan tersebut dapat tercapai 

dengan baik apabila ada pemahaman maksud dari masing - ma- 

sing pihak. Pemahanan tersebut dicapai dengan menggunakan 

sarana komunikasi interpersonal yang baik, yaitu berupa 

bahasa yang digunakan dan suasana dari musyawarah.. Hendak- 

nya pemohon dalam mengadakan musyawarah harus memperhati - 

kan aspek ini. Oleh karena menyangkut isi dari musyawarah, 

maka harus dihindari istilah-istilab teknis yang tidak di- 

mengerti oleh. pemilik/pemegang hak atas tanah. Kalaupun 

tidak dapat dihindari, maka hendaknya dapat dijelaskan de

ngan bahasa yang dapat dimengerti oleh mereka.

Suasana demokratis di dalam kesatuan masyarakat hu

kum adalah selaras dengan sifat komunal dan gotong royong 

dari kehidupan masyarakat Indonesia dimana kepentingan ber- 

sama lebih diutamakan daripada hak dan kepentingan perse - 

orangan. Suasana demokratis tersebut di dalam kehidupan ma

syarakat ditandai serta dijiwai oleh asas-asas hukum adat 

yang mempunyai nilai universal, yaitu asas persetujuan se

bagai dasar kekuasaan umum, asas permusyawaratan dan per - 

wakilan sebagai sisten pemerintahan."^

39

^Soerojo Wignjodipoero, Peagantar dan Asas-asas Hu
kum Adat. cet, 8, Gunung Agung, Jakarta, 1985, h. 97.
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Jadi, persetujuan yang didasarkan atas dasar musyawarah eu- 

dah ada sejak dulu hlngga sekarang dan hal itu sudah ter - 

cermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, yang 

dijadikan dasar setiap perjanjian. Musyawarah sebagai su - 

atu asas menurut Hukum Adat Indonesia dirumuskan dalam si- 

la ke IV dari Pancasila.

Sesungguhnya persetujuan dalam transaksi pembebasan 

tanah adalah termasuk konstruksi hukum perdata. Transaksi 

tanah tersebut merupakan perikatan perdata biasa, Sebagai 

perbuatan hukum perdata, perbuatan hukum tersebut harus 

tunduk terhadap prinsip-prinsip dan ketentuan hukum perda

ta sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Per

data, khususnya hukum perjanjian.

Menurut Soebekti, perjanjian adalah peristiwa dima- 

na seorang (pihak) berjanji kepada seorang f pihak) lain 

atau dimana dua orang (pihak) itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu,^ Dari peristiwa tersebut, timbullato 

suatu hubungan hukum antara dua orang (pihak) yang dinama- 

kan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa su - 

atu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau 

kesanggupan yang diucapkan/ditulis. Perjanjian adalah

^Soebekti, Hukum Per.1an.1ian. cet. 7, Intermasa, Ja
karta, 19#3 > h. 1.

16Ibid.. h. 2-3.
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sumber perikatan di samping sumber-sumber lain. Yang dimak- 

sud dengan sumber-sumber lain adalah undang-undang, undang- 

undang yang berhubungan dengan perbuatan orang, termasuk 

perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, maka perikatan 

atau hubungan yang tercipta adalah perikatan hukum atau hu- 

bungan hukum. Perikatan adalah suatu pengertian yang ab - 

strak, sedangkan perjanjian adalah pengertian yang konkrit 

atau suatu peristiwa.

Dalam suatu perjanjian harus dipenuhi syarat-syarat 

yang dapat menyebabkan sahnya perjanjian. Hal ini diatur 

di dalam pasal 1320 KUHPer/BW :

1. sepakat mereka yang mengikat dirinya ;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

3. suatu hal tertentu ;

4. suatu sebab yang halal.■

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena 

mengenai orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, 

sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syafcat 

objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek 

dari perbuatan hukum yang dilakukan, Apabila syarat subjek

tif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut oleh salah sa- 

tu pihak dapat atau mempunyai hak meminta perjanjian diba - 

talkan. Apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat objek

tif, maka perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum , 

artinya bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah) ada.

Asas konsensualisme atau sepakat dapat diartikan ju-
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ga sebagai perizinan, yang artinya kedua belah pihak sana*- 

sama aepakat untuk mengadakan suatu perjanjian. Jadi, suatu 

perjanjian dianggap sudahi ada/mengikat jika ada kesepakatan 

tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Lain halnya 

dengan perjanjian jual beli tanah hak dan pembebasan tanah 

karena ada ketentuan atau formalitas tertentu, maka dalam 

perjanjian tersebut mutlak harus dibuat secara tertulis/da- 

lam bentuk akta, karena perjanjian yang dibuat dalam bentuk 

akta/surat resmi dianggap sah dan dengan sendirinya sudah 

berisikan perikatan yang didasarkan atas kesepakatan. Di 

dalam pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan pemerin - 

tah disebut Berita Acara yang fungsinya sebagai akta pele - 

paean hak, sehingga tidak perlu membuat akta pelepasara hak 

tersendiri, Berita Acara ini berfungsi pula sebagai kwitan- 

si dan dijadikan dokumentasi atau bukti untuk mencairkan 

dana dari kantor Bendahar Negara, sesuai Surat Edaran Ber - 

eama nomor SE/73/80 Menteri Dalam Megeri dan. Mfcnteri Ke - 

uangan tanggal 1 Mei 1980 nomor S.E.1.35/DJA/VH.5/5/60-Btu. 

5/169/5/1980.

Sehubungan dengan adanya acara pelepasan hak atas 

tanah yang dibuat di dalam akta/Berita Acara, maka perikatan 

yang dilahirkan adalah perikatan yang berasal dari suatu 

perbuatan hukum yang disebut perjanjian dan bukan undang- 

undang, sehingga menurut pasal 1338 BW perikatan tersebut 

merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, bahkan pihak 

lain termasuk hakim harus menghormatinya.
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Menurut Soebekti, suatu perikatan baxkun yang dilahirkan 
dari suatu perjanjian, mempunyai dua sudut, yakni :
1. sudut kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh suatu 

pihak ;
2. sudut hak-hak/manfaat, yang diperoleh pihak lain ya

itu hak untuk menuntut dilakeanakannya sesuatui yang 
disanggupi dalam perjanjian. f

Di dalam perikatan tersebut eudah terselifc arti "mengikat - 

kan diri" yang ditujukan pada sudurtt kewajiban - kewajiban , 

dan arti "penetapan suatu janji" yang ditujukan pada eradut 

hak-hak yang diperoleh dari perjanj'ian. Perjanjian yang de- 

mikian ini adalah bersifat bilateral atau timbal balik. Ja- 

di, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu 

Juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan- 

nya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu 

pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak- 

hak yang dianggap sebagai kebalikannya dari kewajiban-kewa

jiban yang dibebankan kepadanya.

Untuk mengadakan suatu perjanjian seperti yang sudah 

dijelaskan dalam uraian sebelumnya, dengan sendirinya hal 

itui juga didasarkan pada suatu kehendak/kemauan sesuatu pi

hak atau pihak-pihak yang berhadapan yang melakukan perjan

jian. Kehendak yang bebas dan beritikad baik juga turirt me- 

nguatkan suatu perjanjian. Kehendak ini belum merupakan 

aps-apa, kecuali ia "dinyatakan", Suatu kehendak semata 

tidak dapat dijadikan landasan. Pernyataan pun haruslah me

rupakan pernyataan dalam arti yang sebenarnya , maksudnya

17U2U., h. 29.
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adalah tidak terselubung dan harus dilakukan dengan sungguh- 

sungguh,

Tanpa kehendak atau kemauan yang sungguh-sungguh dan 
beritikad balk atau dapat dipercaya, maka dapat saja 
suatu perjanjian bermuara kepada suatu perizinanyang:
1. tidak sempurna atau terdapat salah paham/pengerti- 

an ;
2# berisikan paksaan dan penipuan ;
3. dihasilkan dari suatu tekanan dan sebagainya ; 
yang mengakibatkan suatu persetujuan/perjanjian men

jadi tidak sah.

Mengenai hal itu di dalam BW diatur di dalam pasal 1321 , 

yang berbrayi : "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu 

diberikan karena kekhilai’an, atau diperolehnya dengan paksa

an atau penipuan", Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah 

ganti rugi di dalam pembebasan hak atas tanah untuk kepenti

ngan swasta, maka di dalam mencapai kata sepakat pihak pemo- 

hon, dalam hal ini investor, tidak diperbolehkan melakukan 

paksaan kepada pemilik/pemegang hak atas tanah. Ba&kan pihak 

ketiga, dalam hal ini pemerintah daerah, yang fungsinya ha- 

nya sebagai pengawas di dalam proses musyawarah juga tidak 

diperbolehkan melakukan paksaan dengan cara apapum. H!al ini 

telah diatur di dalam pa6al 1323 BW, yang berbunyi sebagai 

berikut : "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membu- 

at suatu persetujuan, merupakan alasan untuk batalnya perse- 

tujuan, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pi

hak ketiga, untuk kepentingan siapa persetujuan tersebut di

buat".

kk

lft
John Salindeho, on.cit. ■ h. 52*
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Bagaimanakah menentukan /menafsirkan kata sepakat,, 

apakah harus kata sepakat yang sah dan mengikat atau harus 

kata sepakat bulat dari seluruh pemegang hak yang terkena 

pembebasan, atau apakah kesepakatan mayoritas dapat dinya

takan meliputi pihak minoritas yang menolak, Di dalam PMDN 

No, 15 Th, 1975 mengenai hal itu tidak dijelaskan secara 

jelas dan tegas, K^niun,k a l a u  melihat rumusan kalimat pasal 

9 ayat (1) PMDN tersebut, yang berbunyi sebagai berikut :

Bilamana telah tercapai kata sepakat mengenai besar/ 
bentuk ganti rugi seperti dimaksud pasal 6 ayat (5), 
maka dilakukan pembayaran ganti rugi sejumlah yang 
telato disetujui bersama. Bersamaan dengan pembayaran 
ganti rugi itu dilakukan pula penyerahan atau pele - 
pasan hak atas tanahnya dengan disaksikan oleh seku- 
rang-kurangnya k (empat) orang anggota Panitia Pern - 
bebasan Tanah diantaranya kepala kecamatan dan kepa
la desa yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut , kemudian dikaitkan dengan rumusan 

angka XV SE Mendagri tanggal 3 - 12 - 1975 No. Ba.12/108/ 

12/75 yang menjelaskan pembayaran ganti rugi serta pernya

taan pelepasan hak harus dibuat dalam bentuk Berita Acara 

dengan dilampiri suata daftar kolektif dari pihak yang te

lah menerima pembayaran ganti rugi, maka kata sepakat da

pat diartikan bahwa seluruh pemegang/pemilik hak atas ta

nah' harus memberikan persetujuan, Jadi pengertian kata 

sepakat di dalam musyawarah ganti rugi harus diartikan se

bagai kata sepakat yang bulat dari seluruh pemegang hak / 

kesepakatan mayoritas dan tidak meliputi pihak minoritas 

yang menolak, baru dapat dilakukan pembayaran ganti rugi 

dan pernyataan pelepasan hak. Apalagi tujuan pembebasan
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hak atas tanah tersebut adalah untuk kepentingan swasta mur- 

nl, yang bertujuan untuk mencari keuntungan semata - mata .

Baik pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan pe

merintah maupun untuk kepentingan swasta, kesepakatan yang 

bulat dari seluruh pemegang/pemilik hak atas tanah di dalam 

musyawarah ganti rugi harus dicapai lebih dahulu, Walaupun 

asas konsensualisme/kesepakatan pada hakikatnya tidak dianut 

oleh hukum adat yang merupakan dasar dari UUPA, nampak bahwa 

asas ini sudah raeresap ke dalam perbuatan - perbuatan hukum 

yang bertujuan pemindahan hak atas tanah.

Jika diamati, kedua Permendagri tersebut yaitu PMDN 

No. 15 Th. 1975 dan PMDN No. 2 Th, 1976, tidak merinci lebih 

jauta bagaimana jalannya musyawarah yang sesuai dengan kehen- 

dak semua pihak. Agar tidak menimbulkan kesimpang - siuran ? 

perlu diformulasikan bagaimana proses musyawarah yang harus

dijalankan. Paling tidak proses musyawarah itu harus memenu-

1Q
hi tiga syarat : 7

1. semua pihak yang terlibat dalam musyawarah harus mem- 
peroleh informasi yang sama mengenai rencana pemanfa- 
atan tanah, tingkat harga mengenai perencanaan lebih 
jauh, ke arah mana pengembangan tanah tersebut diper- 
untukkan ;

2. harus diciptakan kondisi komunikasi timbal balik, se
hingga tidak terjadi monopoli komunikasi. Jangan sam- 
pai salah satu pihak (investor) menafsirkan diamnya 
masyarakat pemegang/pemilik hak atas tanah sebagai 
pertanda setuju ;

3. musyawarah harus tertuju tidak hanya pada satu kese - 
pakatan tertentu saja, tetapi harus bisa membuka pe- 
luang untuk slternatif lain. Misalnya, ganti rugi ti
dak hanya berbentuk uang, tetapi dalem berbagai vari-
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asi, dengan penyediaan lahan pengganti untuk pemuki- 
man dengan sarana dan prasarana yang memadai,

Yang banyak menjadi perhatian di dalam pelaksanaan 

pembebasan hak atas tanah adalah masalah ganti rugi, karena 

persoalan ganti rugi ini menyangkut masalah hak-hak pemilik 

atau pemeganfe hak atas tanah yang tanahnya dibebaskan, se - 

hingga dapatlah dikatakan bahwa unsur uang adalah mutlak 

h^rus ada di dalam pelaksanaan pembebasan hak atas tanah • 

Oleh karena pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan 

swasta juga berpedoman pada PMDN1 No, 15 Th, 1975, ̂ maka da

lam menetapkan ganti rugi haruslah memperhatikan dua hal , 

yaitu :

1, penetapan ganti rugi haruslah didasarkan pada musya

warah antara pihak yang memerlukan tanah (investor ) 

dengan para pemegang hak atas tanah, Dalam penafsi - 

ran/penetapan besarnya ganti rugi hendaknya benar - 

benar mengusahakan tercapainya persetujuan kedua be- 

lab pihak ;

2, penetapan ganti rugi haruslah memperhatikan harga u- 

mum setempat, di samping itu harus memperhatikan 

faktor yang mempengaruhi harga tanah,

Penentuan harga umum setempat merupakan hal yang sa- 

ngat penting dan digunakan sebagai pedoman/pegangan untuk 

merundingkan harga atau uang ganti rugi dalam pembebasan

^Sukirno, Penyempurnaan Proses Pembebasan Tanah, 
Kompas. 22 Oktober 1991*
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hak atas tanah. Dengan demikian, penentuan harga umum ee - 

tempat merupakan prosedur awal bagi jalannya menuju musya- 

warafi terha dap pemberlan ganti rugi9 sehingga sepanjang 

menyangkut musyawarah maka telah ada satu patokan yang 

berlaku umum untuk kelancarannya. Hal demikian sesuai de - 

ngan pasal 1 ayat (3) PMDN No. 15 Th. 1975, yang berbunyi 

seba gai berikut : "Dalam melaksanakan tugasnya , Panitia 

Pembebasan Tanah berpedoman kepada peraturan - peraturan 

yang berlaku berdaearkan asas musyawarah dan harga umum 

setempat". Walaupun di dalam pembebasan hak atas tanahi un

tuk kepentingan swasta tidak menggunakan Panitia Pembeba - 

san Tanah, maka ketentuan yang ada di dalam pasal tersebut 

berlaku juga.

Mengenai pengertian harga umum setempat di dalam 

PMDN No. 15 Th.1975 pasal i ayat (4) telah dijelaskan bah

wa yang dimaksud d e n g a n  harga umum setempat adalah harga 

dasar yang ditetapkan secara berkala oleh suatu Panitia se

bagai dimaksud dalam PMDN No. 1 Th. 1975 untuk suatu Da -  

erah menurut jenie penggunaannya. Dlkatakan "harga dasar" 

maka ia harus menjadi dasar untuk menetukan harga tanah/ 

uang ganti rugi. Untuk menjadikannya suatu harga sebagai 

harga daear, maka kita harus berpaling kepada peraturan 

yang mengaturnya, yakni PMDN No. 1 Th. 1975. Pada hakikat- 

nya Permendagri tersebut mengatur antara lain tentang pe - 

netapan harga dasar untuk menghitung uang pemasukan, uang 

wajib tahunan dan uang administrasi dan sebagainya berta-

kd
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lian dengan pemberian hak atas tanah seperti yang diatur dl 

dalam PMDN No, 6 Th. 1972 tentang distribusi tugas wewenang 

agraria/pertanahan dan PMDN No. 5 Th. 1973 tentang tata ca

ra penguruean hak atas tanah, Selanjutnya, harga dasar ini 

bukan lagl terbatas untuk menetapkan uang pemasukan , uang 

wajib tafcunan dan biaya administrasi dalam rangka pemberian

hak atas tanah oleh instansi agraria, melainkan sudah digu-

20nakan secara umum sebagal dasar, yaknl antara lain :

1. Pengadaan tanah bagi kepentingan Pemerintah dan Pes- 
bangunan ( Permendagri Nomor 15/1975 pasal 1 (4) $ 
dan nomor 2/1985 pasal I d ) ;

2. Pelepasan tanah daerah berdasarkan pasal 34 (5) Per
mendagri Nomor 4/1979 tentang Pelaksanaan Pengelola- 
an Barang. Pemerintah Daerah ;

3. Sesuai butir 4 Mendagri tanggal 24 Februari 1975 No. 
Pda. 2/384/'2/75> harga dasar ini dijadikan pegangan 
pula bagi pelepasan tanah berdasarkan TO No. 3/1960
( Penguasaan Benda-benda tetap milik Perorangan War
ga Belanda - P.3.M.B ) dan Peraturan Presidium Kabi- 
net Dwikora Nomor 5/PRK/1965 (disingkat PRK 5).

Pengertian harga dasar menurut pasal 2 ayat C2) PHDN 

No. 1 Th. 1975 ialah harga tiap meter persegi untuk suatu 

daerah kabupaten/kodya yang bersangkutan, Penetapan besar - 

nya harga dasar tanah untuk setiap dati II dilakukan oleh 

panitia yang diketuai oleh bupati/walikota, yang anggotanya 

tordiri atas kantor agraria, Dinas PU, dan Dinas Pertanian. 

Panal 2 ayat (4) PMDN No. 1 Th. 1975 menyebutkan bahwa : 

'■Harga dasar yang ditempatkan menurut ketentuan ayat (3) pa- 

oal ini ditinjau kembali selambat-lambatnya setiap tahun un

tuk disesualkan dengan perkembangan harga tanah di daerah

John Salindeho, ou.cit,. h. 64.
20
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kabupaten/kotamadya yang bersangkutan ", Penilaian harga 

dasar dilakukan secara berkala maksudnya adalah untuk me- 

ninjau kembali harga dasar yang ditetapkan sebelumnya,apa- 

kah raasih sesual atau tidak,

Pengertlan harga umum setempat dikaitkan dengan mak- 

na harga daear, menurut John Salindeho , yang menegaekan 

harga umum setempat ialah " suatu harga tanah yang terda - 

pat eecara umum dalam rangka transaksi tanah di suatu tea- 

pat ", Konkritnya, harga umum setempat sebagai patokan 

harga daear pembebasan tanah pada suatu waktu di suatu tem

pat adalah harga rata-rata jual beli tanah per meter bujur 

sangkar di lokasi yang bersangkutan, Jika harga tanah per- 

meter bujur 6angkar di lokasi tersebut berkisar antara Rp 

90,000,- dan Rp 100.000,-, tidak boleb diterapkan harga 

konkritnya pada harga terendah, tapi boleh saja ditetapican 

harga tertinggi,

Harga dasar lebih mengarah kepada harga umum setem

pat yang lebih tinggi, Hal ini eesuai dengan jiwa dan tu- 

juan pembebasan yang dikemukakan dalam Surat Mendagri 28 

Februari Tahun 1976 Nomor BTtJ 2/568/2-76, sebagai pedoman 

mengenaitata cara pembebaean tanah. Pada alenia ketiga an

tara lain dikatakan bahwa pembebasan tanah harus 6ekaligus 

mengataei problema-problema sosial dan akibat sampingan la

innya yang diperkirakan akan menyertai pembebasan tanah 

tersebut, Miealnya, masalah tempat pemukiman baru, hilang- 

nya mata pencaharian yang semula bersumber pada tanah ter-
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sebut. Di samping itu, oleh karena pembebasan tanah sama 

dan aebangun dengan pencabutan hak atas tanah yang diatur 

dalam pasal 18 WUPA, masyarakat yang terkena pembebasan 

tidak boleh mengalami berbagai akibat yang menghancurkan 

kehidupan sosial ekonomi mereka.

Ketentuan yang terdapat di dalam pasal 18 UUPA hen- 

daknya harus benar-benar dilaksanakan, yaitu dengan jalan 

memberi ganti kerugian " yang layak ", dalam arti membayar 

ganti rugi sesuai dengan harga umum setempat yang lefoih 

tinggi, Bukan harga rata-rata yang; paling rendah . Dengan 

patokan ganti rugi yang seperti itu, secara konsisten akan 

tercapai cita-cita yang didambakan Penjielasan Umum UUPA 

angka I, yang berbunyi sebagai berikut : " Tang dicita-ci- 

takan hukum agraria Indonesia, tanah harus merupakan alat 

yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan mak- 

mur, sehingga semua tanah di seluruh wilayah Indonesia di- 

pergunakan semaksimal-maksimalnya untuk kemakmuran rakyat, 

baik perorangan atau secara bersama-sama ", Jadi, ke arah 

itulah ditunjukkan wujud pemberian ganti rugi dalam pem - 

bebasan tanah,

Di dalam suatu kabupaten atau kotamadya (daerah) da

pat saja harga umum setempat itu bervariasi menurut keada- 

an sebenarnya menurut jenis , serta penggunaan tanah, Tang 

paling mengetahui hal itu adalah camat kepala pemerintahan 

wilayah, yang karena jabatannya adalah selaku PPAT, Di sam

ping itu, dapat saja harga umum itu di suatu wilayah keca-
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matan tidak sama di bagian baratnya dibandingkan dengan di

bagian timurnya, Apabila terjadi demikian, maka harga pa-

earan setempat inilah yang kemudian diambll secara rata -

rata per 3 (tiga) bulan terakhir, dengan mengadakan penje-

nisan dan raacam penggunaan tanah secara riil, dilaporkan

oleh camat kepada kepala daerah dan kepala daerahlah dengan

bantuan panitia harga dasar menetapkan harga dasar itu se-

21
cara berkala.

Oleh karena harga dasar itu tumbuh dari dan berakar 

pada harga umum setempat, yang ditinjau paling lambat se- 

tahun ( bukan sekali dalam setahun atau menetapkan menurut 

tahun anggaran, sebab tidak tentu kapan waktu ditetapkan - 

nya pada pertaraa kali dan perubahan berikutnya ), maka ba- 

gaimanakah caranya menetapkan harga dasar apabila dalam 

waktu satu tahun tersebut harga umum setempat tidak beru - 

bah. Apabila terjadi demikian, maka harga daear yang ada 

dikuatkan kembali dengan surat keputusan kepala daerah de

ngan jalan memperpanjang masa berlakunya paling lama seta- 

hun lagi. Harga daear yang sudah lewat setahun secara yu - 

ridis tidak dapat digunakan sebagai standart harga tanah . 

Kata " paling lama/lambat " memberi arti juga bahwa ia ti

dak boleh lewat waktu atau jelaanya kalau lewat waktu, ma

ka sudah dianggap daluwarsa. J>i sinilah letak kepastian-

21Ibid.. h. 62 - 63.
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nya* Ia dapat merugikan dan Juga dapat raenguntungkan, jlka 

tidak ada kepastiaanya. Pihak mana y«ng merasa dirugikan 

dan pihak mana yang raendapat keuntungan itu tergantung ke

pada perbuatan hukum yang diwujudkan.

Akhir- akhir ini harga umum setempat dan harga da

sar menjadi topik pembicaraan oleh p«lbagai lapisan dan 

oleh para ahli hukum. Adalah sangat bijaksana apabila para 

camat selaku kepala pemerintahan wilayah secara tepat dan 

berkala, sesuai ketentuan - ketentuan yang berlaku, mela - 

porkan harga umum setempat yang sebenarnya, bukan harga 

catut, kepada kepala daerah, dan pada waktunya kepala da

erah dengan bantuan panitia harga dasar dan secara teknis 

dibantu pula oleh kepala kantor agraria daerah menetapkan- 

nya sebagai harga dasar dengan suatui surat keputusan, me

nurut Permendagri Nomor 1/1975*

Tanah yang bagimanakah dapat dijadikan objek pembe

basan tanah, Untuk itu, pasal 1 ayat C5) PMDN No.15 Th. 

1975 menegaskan bahwa tanah-tanah yant? dibebaskan dengan 

mendapat ganti rugi dapat berupa :

a. tanah-tanah yang telah mempunyai sesuatu hak berda

sarkan UUPA No. 5 Th, I960 ;

b. tanah-tanah darl masyarakat hukura adat.

Dari penjelasan yang digariskan pada pasal tersebut, yang 

dapat dijadikan objek pembebasan tanah tidak hanya tanah 

yang telah memperoleh status hak yang ditentukan dalam Un- 

dang-undang Pokok Agraria. Akan tetapi meliputi tanah yang
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yang dihaki berdasarkan hukum adat. Ini berarti, yang harus 

dibayar ganti ruglnya atas pembebasan tanah tidak hanya ta

nah yang sudah dlhaki berdasarkan ketentuan flndang - undarcg 

Pokok Agraria. Namun, termasuk juga kepada pemegang hak 

berdasarkan huikum adat. Pendek kata, tidak hanya tanah yang 

sudah bersertifikat yang harus dibayar ganti ruginya. tanah 

yang tidak bersertifikat, yang dihaki perseorangan atau ma

syarakat juga harus dibayar ganti ruginya pada setiap pem - 

bebasan tanah, Baik UUPA maupun PMDN No, 15 Th, 1975 tetap 

mengakui dan menghormati hak adat dalam pembebasan tanah. 

Alasan untuk kepentingan umum dan pembangunan tidak boleh 

melenyapkan hak adat yang melekat di atas tanah itu, berupa 

hak milik, hak yasan, hak ulayat, atau hak memungut hasil 

hutan. Hal ini perlu diingat, sehuhungan dengan adanya ke- 

cenderungan terjadinya diskriminasi katagoris dalam peni - 

laian perhitungan pembayaran ganti rugi.

Penetapan besarnya ganti rugi di dalam pembebasan ta

nah tidak hanya tanahnya saja yang diperhitungkan akan te - 

tapi termasuk pula tanaman-tanaman dan bangunan-bangunan 

yang berada di atasnya. Eti samping itu, harus diperhatikan 

pula hal-hal sebagai berikut seperti yang tercantum di dalam 

pasal 6 ayat (2) PMDN No, 15 Th, 1975 :

1, lokasi dan faktor-faktor strategis lainnya yang da - 

pat mempengaruhi harga tanah ;

2. bentuk ganti rugi dapat berupa uang atau fasilitas - 

fasilitas lainnya ;
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3. yang berhak atas ganti rugi ialah mereka yang berhak

tas tanahnya, bangunan, tanaman yang ada di atasnya,

dengan b«rpedoman pada hukum. adat setempat sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan IHJPA dan kebijak-

sanaan Pemerintah#

Di dalam menentukan harga tanah atau uang ganti rugi, maka

harga tanah tersebut haruslah memadai atau paling mengun -

22
tungkan dan serasi dengan yang lain, hal ini berarti •.

1. harganya tidak mengada-ada, tapi wajar dan sesuai 
dengan nilai umum setempat atau harga dasar resmi ;

2. dapat dijangkau oleh dana yang tersedia, bukan juga 
untuk menghabiskan dana ;

3. tidak memberatkan lefeih dari semeetinya kas negara/ 
daerah, efieien dan ekonomis (kehematan) ;

4. tidak menimbulkan kepincangan dalam situasi harga 
tanah, jelasnya tidak menimbulkan instabilitas har
ga tanah ;

5. serasi dihubungkan atau dibandingkan dengan proyek 
pembangunan lain, bukannya menimbulkan suatu per - 
bandingan sebaliknya, baik dari segi harga yang ja- 
uh berbeda sedangkan tanah dan lokasi sama serta 
berdekatan dan atau mengakibatkan pelaksanaan pem
bangunan yang tidak teratur/serasi.

Mengenai keserasian harga tanah yang dihubungkan /

dibandingkan dengan proyek pembangunan lain harus benar -

benar diperhatikan, karena jangan eampai pada suatu lokasi

atau tempat yang berdekatan namun lain wilayah kecamatan /

kabupaten atau kotamadya dati II, terdapat perbedaan harga

yang jauh dari serasi. Kalaupun terdapat suatu perbedaan

harga yang jauh dari serasi, hal ini disebabkan kurangnya

dilakukan pembinaan atau pengendalian dari direktorat agra-

22I M d .. h. 198.
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ria propinsi aerta membiarkan penetapan harga dasar olefe

kepala daerah tk, II dalam keadaan kurang sehat dan serasi

di dalam perbandingan antara wilayah kecamatan dan kabu -

paten/kotamadya tk, II yang berdaapingan, Sekalipixn bupati

atau walikotamadya kepala dati II berwenang menetapkan dan

memperlakukan dalam wilayahnya sendiri suatu harga dasar 
2

per m berdasarkan PMDN No. 1 Th, 1975 » perlui rasanya ada 

kontrol dan pengarahan demi terwujudnya keaerasian harga 

dasar.
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ASPEK PERLINDUNGAN" HUKUM DI MASYARAKAT

BAB IV

I. Pelaksanaa_n__P_er_aturaa Pembebasan. HaleAtas Tanah dalam 

Praktek di Dati II Kotamadya Surabaya

Menjadi sebuah metropolitan, mungkin hanya soal wak

tu bagi Surabaya, Dengan tatanan fisiknya yang berubah ce - 

pat, sehingga menirabulkan dampak seraakin tingginya nilai 

tanah dan menyebabkan semakin terdesaknya pemukiman lama. 

Pereraajaan tata ruang (penggusuran kampung-kampung) seolah- 

olah menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dibantah. Hal 

ini yang menyebabkan problematika di eekitar pembebasan dan 

ganti rugi tanah penduduk akan cenderung meningkat.

Akibat kebutuhan tanah yang semakin hari semakin me

ningkat adalah naiknya harga tanah di Surabaya yang membum- 

bung tinggi. M'eskipun demikian, banyak investor yang masuk 

Ke Surabaya. Persolannya, harga tanah yang tinggi merupakan 

pertanda kemajuan suatu kota. Namun demikian, investor sen- 

diri tetap akan mencari lokasi yang menguntungkan bagi bis- 

nisnya. Mereka tidak perduli apakah lokasi itu- strategis / 

tidak, karena mereka mampu membuat lokasi yang tidak stra - 

tegie menjadi strategis dengan jalan membangun sarana yang 

saling menunjang, sehingga menciptakan kepentingan yang 

berarti, Misalnya, kawasan Surabaya Timur dulu dijual de -
p

ngan harga Rp 5000/m banyak yang tidak tertarik untuk mem- 

beli. Namun, setelah investor masuk, harga tanah di sana

57
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menjadi sangat mahal. Masalahnya, sekarang daerah tersebut

raenjadi daerah yang strategis, karena prasarananya lengkap. 

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

yang menyebabkan harga tanah di kota Surabaya mulai raem- 

bumbung tinggi adalah banyaknya investor yang datang ke ko

ta Surabaya.

Dalam masalah ganti rugi terhadap pembebasan hak- 

hak atas tanah di Kotamadya Surabaya untuk mencari data 

yang objektif tentang masalah tersebut tidaklah mudah, Hal 

ini disebabkan antara lain :

1. penduduk yang terkena pembebasan hak atas tanah se- 

bagian besar banyak yang sudah meninggalkan tempat 

tinggalnya ;

2. instansi yang berwenang untuk itu juga tidak berse- 

dia membeberkan masalah yang terjadi di kalangan ma

syarakat mengenai tanah dan ganti ruginya ;

3. oleh karena terbatasnya waktu dan dana, maka untuk 

mengadakan penelitian pada tempat-tempat yang terke

na pembebasan tanah di seluruh Surabaya juga tidak 

mungkin,

Sehubungan dengan hal itu: saya kemukakan beberapa 

kasua yang terjadi, baik kasus yang sudah selesai maupun 

kasus yang sedang dalam proses penyelesaian, sehingga dapat 

kiranya untuk mewakili kasus ganti rugi terhadap pembebasan

23

^ ffurya. 20 Februari 1991.
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tanah untuk kepentingan swasta di Kotamadya Surabaya. Misal- 

nya pembebasan tanah yang terjadi di Darmo Tegal, Karang Bu- 

lak, Kedung Turi, dan ft-etabang Magersari (termasuk kasus 

yang sudah selesai). Dalam pembebasan tanah tersebut, wali- 

kota tidak meraberikan SK (Surat Keputusan) khusus. Kesepaka

tan besarnya ganti rugi terjadi setelah ada musyawarah anta- 

ra warga dengan investor. Pemda Kotamadya Surabaya sendiri 

tidak mencampuri penetapan besarnya ganti rugi tersebut. Na- 

mun setelah dilihat, pemberian ganti rugi yang diterima war

ga dan disetujui investor dinilai oleh Pemda merusak harga 

t a n a h . O l e h  sebab itu, untuk pembebasan tanah yang terja

di di Urip Sumoharjo, walikota perlu untuk menetapkan harga 

Khusus sesuai dengan SK No. 189/1990, yaitu tentang harga 

dasar tanah.

Kasus pembebasan hak atas tanah yang terjadi di Urip 

Sumoharjo adalah merupakan salah satu contoh kasus yang cu- 

kup raerepotkan bagi kota Surabaya, karena sampai terangkat 

sebagai kasus nasional. Dalam pembebasan ini seakan - akan 

Pemda Kodya Surabaya tidak mampu mengatasi warganya. Hampir 

dapat dipastikan, bahwa setiap rencana pembebasap tanah un

tuk peremajaan kota, akan terjadi atau mengalami persoalan. 

Tang menjadi penyebab timbulnya masalah adalah, bahwa masya- 

raKat penghuni berkeinginan memperoleh ganti kerugian yang 

layak, Pihak investor, dalam hal ini PT Karya Yudha Sakti ,

2/|Jawa Pos. 18 Oktober 1990.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PEMBEBASAN HAK ATAS ... ROSITA ANDRIATI



60

ingin memperoleh harga yang murah, sebagaimana lazimnya in

vestor ingin mengkaitkan Pemda, karena Pemda mempumyai ke- 

kuasaan dalam mengaiasi masalah-masalah perkotaan termasuk 

pertanahan. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakttkan
25

dengan penduduk setempat

eebenarnya warga urip Sumoharjo dalam meminta ganti ru
gi adalah wajjar-wajar saja, seperti ganti rugi yang di- 
berikan terhadap kawasan lainnya yang terkena pembeba
san tanah dan maeih berdekatan dengan Urip Sumoharjo, 
Warga banyak yang tidak mau menerima tawaran ganti rugi 
berdasarkan SK Walikota, karena mereka menganggap ganti 
rugi berdasarkan SK Walikota tersebut terlalu rendah.
Hal ini terbukti bahwa ada sebagian warga yang mau me
nerima ganti rugi berdasarkan SK Walikota tersebut, Na
mun, setelah mereka meninggalkan tempat tinggalnya, 
akhirnya mereka kembali lagi dan menyewa rumah di Urip 
Sumoharjo. Menurut mereka ganti rugi yang telah mereka 
terima ternyata tidak cukup untuk dibelikan rumah di 
tempat lain. Di samping itu, banyak warga Urip Sumohar
jo yang sumber kehidupannya dari hasil berjiualan di se- 
kitar rumahnya. Dengan adanya pembebasan tanah mereka 
merasa enggan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan 
mereka berpikiran bahwa kalau mereka nanti sudah bertem- 
pat tinggal di tempat tinggalnya yang baru, apakah me - 
reka dapat berjualan lagi dan beradaptasi dengan ling - 
kungan yang baru? Warga menuntut ganti rugi sesuai de
ngan kawasan lainnya karena dalam pikirannya, tanahnya 
dibebaskan untuk kepentingan investor dan bukan untuk 
kepentingan pemda. Menurut mereka untuk apa berkorban 
kalau untuk kepentingan investor.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa warga

Urip Sumoharjo menolak ganti rugi yang ditetapkan berdasar-

K̂ in SK Walikota No. 169/1990, mereka mengLnginkan peneta -

pan beearnya ganti rugi berdasarkan hasil musyawarah antara

o'.irga dengan investor.

^Wawancara dengan Bapak Endjo Arif B\*diman (panitia 
pembebasan tanah yang dibentuk oleh warga Urip Sumoharjo), 
tanggal 6 Februari 1992.

25
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Pada tanggal 1? Oktober 1990 Pemda Kotamadya Suraba

ya mengadakan pertemuan dengan warga Urip Sumoharjo dan in

vestor PT Karya Yudha Sakti. Tujuan pertemuan adalah untuk 

memberikan penjelasan kepada warga tentang kebijaksanaan 

Pemda Kotamadya Surabaya dalam melaksanakan proyek perema - 

jaan. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Pembantu Walikota 

Surabaya Selatan, yaitu Drs. Moedj,iono selaku ketua non tek- 

nis pembebasan, Dalam penjelasannya, Drs. Moedjiono menga - 

takan bahwa program pereraajaan itu sebetulnya merupakan 

tanggung, jawab pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Ha- 

nya saja, karena keterbatasan dana, pemda menunjuk PT Karya 

Tudha Sakti sebagai pelaksana proyek peremajaan dan sekali- 

gus sebagai penyandang dana. Pada kesempatan itu, jiuga dije- 

laskan tentang status tanah di kawasan tersebut yang seba - 

gian besar milik negara/kodya, sehingga ada kewenangan bagi

pemda untuk sewaktu-waktu meminta kembali tanah itu tanpa

26>harus melalui pemberian ganti rugi,

Dalam menanggapi kasus pembebasan hak atas tanah 

yang terjadi di Urip Sumoharjo, saya berpendapat bahwa ka 

lau pembebasan tersebut untuk Kepentingan pemda maka dana - 

nya harus diambilKan dari APBD ( Anggaran Pendapatan Belan- 

ja Daerah ) dan bukan dari pihak swasta, Pihak swasta hanya 

sebagai pelaksana proyek (kontraktor), Kalau pembebasan itu 

untuk kepentingan swasta murni, maka yang b«rtindak sebagai

SI

^ Jawa Pq 8. I# Oktober 1990,
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penyandang dana dan sekaligus sebagai pelaksana proyek ada- 

pihak swasta sendiri. Mengenai status tanahnya, oleh karena 

tanah yang ada di kawasan tersebut tidak seluruhnya merupa

kan tanah Pemda Kodya Surabaya, maka pemberian ganti rugi 

harus dibedakan antara warga yang mempunyai tanah dengan 

hak milik dengan warga yang hanya berhak atas bangunannya 

saja (pemegang HGB). Pemegang hak milik atas tanah mempero

leh ganti rugi yang lebih tinggi daripada pemegang yang ber

hak atas bangunannya saja* Apabila pembebasan tersebut un - 

tuk kepentingan Pemda Kotamadya Surabaya, maka terhadap ta

nah milik pemda (tanah dengan hak pengelolaan) untuk tanah- 

nya saja menurut hukum cukup diberi uang santunan, sedang - 

kan untuk bangunannya dan tanaman yang ada di atasnya dibe

ri ganti rugi..

Apabila pembebasan tersebut untuk kepentingan swasta 

murni, maka untuk pemegang HGB dapat dilakukan dengan mela

lui jual beli dan bukan pembebasan. Untuk pemegang hak mi - 

lik harus dilakukan dengan melalui pembebasan hak atas ta - 

nah. Pemberian ganti rugi baik terhadap tanahnya maupun ba- 

ngunan dan tanaman yang ada di atasnya harus dilakukan de - 

ngan musyawarah.

Sampai sekarang masalah tersebut sedang dalam proses 

penyelesaian. Tang menjadi penyebab kasus tersebut tidak se- 

lesai adalah adanya perbedaan pandangan antara warga dengan 

pemda, sehingga menimbulkan kesalahpahaman Karena pemda sen- 

diri kurang terbuka kepada warga dan hal ini dapat meninvbul-
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kani pe oaf si ran yang berbeda. Kalau pada langkah awal pemda 

mampu meyakinkan warga mengenai proyeknya, maka kesalahpa- 

haraan tersebut tidak akan terjadi. Kereka yang duiduk di 

Pemda Kodya Surabaya dibatasi oleh masa dinasnya, Hal itu 

membuat mereka bersikeras untuk segera menyelesaikan. pro - 

yeknya sebelum- masa dinasnya selesai. Sementara warga tidak 

mau tahu: soal itu. Berhubung mereka mengetahui kalati ada 

investor ikwt dalam proyek tersebut, mereka lalu meminta 

ganti rugi yang menguntungkan tanpa mau .memahami target 

pemda. Perbedaan sudut pandang itulah yang membtcat antara 

pemda dan warga timbul ketegangan.

Pemda seharusnya terbuka kepada warga , untuk itu 

pemda harus mendekati warga dengan jialan memberikan penje- 

lasan mengenai pembenahan tata kota, agar kecurigaan warga 

hilang. Barangkali kalau tanaji itu murni untuk pemda, war

ga akan rela berkorban. Akan teyapi kalau ada investor 

maka warga agak keberatan kalau ganti ruginya berdasarkan 

SK Walikota. Pembenahan tata kota memamg penting, akan te- 

tapi warga yang terkena pembebasan tidak dapat dipaksa. 

Mereka perlu diajak untuk musyawarah, Saya yakin kalau hal 

itu dilakukan dalam suasana keterbukaan, kasus tersebut a- 

kan segera dapat diselesaikan, Walaupun sebenarnya pihak 

pemda bisa saja menempuh jalan kekerasan karena sebagian 

besar tanah di kawaean tersebut milik pemda, Namun, hal itu 

tidak akan dapat aengatasi masalah dan kurang sesuai dengan 

asas demokrasi*
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Sehubungan dengan dikeluarkannya SK Walikota No,169/

1990, maka ada beberapa pendapat yang mempermasalahkani be- 

sarnya nilai ganti rugi yang telah ditetapkan oleh panitia 

penakeir harga. Menurut pendapat anggota Komisi DPRD Kodya 

Surabaya, yaitu Bapak Soetiarso, yang mengatakan bahwa ni

lai ganti rugi tanah di kawasan Urip Sumoharjo sesuai de - 

ngan SK tersebut terlalu kecil dan kurang bijaksana. Ala - 

sannya, setelah beliau melihat keadaan harga tanah di Su - 

rabaya yang makin meningkat akhir-akhir ini, maka penera - 

pan harga tanah sebaiknya mengikuti harga umum: yang sudah

berkembang di sekitarnya dan bukan malah menurunkan harga

27
yang sudah terlanjur ada. '

Sebagaimana pula Presiden Soeharto pernah menglntruksikan 

kepada BPN (Badan Pertanahan Wasionial) agar memberikan) per- 

hatiani yang besar terhadap masalah ganti rugi tanah teru - 

tama tanah milik rakyat yang akan dijiadikan lokasi bangu - 

nan. Presiden mengharapkan) agar harga dasar pembelian ta

nah dari masyarakat ditetapkan secara wajar, dimana paling 

tidak uang ganti rugi tersebut dapat diigunakanu lagi untuk 

membeli tanah sesuai/senilai dengan tanah bekas miliknya,^ 

Memang , apa yang diharapkan oleh Kepala Negara itxa 

sangatlah tepat. Masyarakat pemilik tanah hendakmya raempe- 

roleh ganti rugi yang setimpal agar modal untuk menyambung

^ Surya. 9 September 1990. 

^ Berita Buana. 2b Februari 1991*

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PEMBEBASAN HAK ATAS ... ROSITA ANDRIATI



65

hidupnya terbekali dan bukan menjadi sengsara. Demi mence

gah timbulnya keruigian kepada masyarakat pemilik tanah, 

pihak pemerintah pun dalam hal ini masing-masing pemda di 

Indonesia hemdaknya membuat standart harga dasar tanah se

tiap tahunnya, sehingga kalau ada pembebasani tanah tidak 

lagi memakai standart harga tanah 6ebelamnya dan cenderung 

merugikan masyarakat pemilik tanah ataupun hanya menimbul- 

kan bahan permasalahan dalam pemberian ganti rugi, Kalau - 

pun hal itu dapat dilaksanakan, maka masyarakat pemilik 

tanah tidak banyak yang kecewa dalam. menerima ganti rugi, 

karena sudah ada patokan harga yang berlaku.

Sehubungan dengan hal itu di dalam UUPA j;uga telah 

diatur mengenai perlindungan terhadap kepentingan golongan 

ekonomi lemah. Ketentuan tersebut tercantuns di dalam pasal 

11 ayat (2) yang berbuinyi sebagai berikut "Perbedaan dalam 

keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di- 

mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasi

onal diperhatikan, dengan menjjamin perlindungan terhadap 

kepentingan golongan yang ekonomis lemah".

Dari kasus-kasus pembebasan tanah yang terjadi di 

Surabaya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang 

menyebabkan tirabulnya kasus adalah :

1. timbulnya gejolak harga tanah karena kebutuhan ta - 

nah yang selalu meningkat, sedangkan persediaan te

tap. Akibat kesenjangan antara kebutuhan dengan per

sediaan, hal ini sebagai pendorong terjadinya kasus

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PEMBEBASAN HAK ATAS ... ROSITA ANDRIATI



66

karena eetiap pihak yang berminat merailiki tanah ha

rus berusaha keras dan dihadapkan oleh beberapa per- 

saingan, Di pihak lain, yaitu masyarakat yang tanah- 

nya dibebaskan sering menuntut ganti rugi sesuai de

ngan selera mereka ;

2. adanya para calo/makelar tidak resmi yang menjadi 

spekulan dan ingin memeperoleh keuntungan sebesar - 

besarnya. Mereka sebenarnya hanya sebagai calo, di - 

mana dengan kepandaianmya merayu calon pembeli untuk 

membeli tanah dengan harga tinggi. Dengan demikian , 

penduduk dalam hal ini pemilik tanah diusahakan un - 

tuk tidak berterau langsung dengan investor ;

3. secara psikologis sebagian penduduk enggan dipindah- 

kan karena telah kawin dan mencintai lengkungannya. 

Apalagi Jika tanahnya berasal dari warisan, Di sam - 

pinig itu, sumber kehidupan sehari-harinya hanya ter- 

batas di sekitar tempat tinggalnya, sehingga keengga- 

nan untuk pindah ke tempat lain tersebut seakan-akan 

tidak dapat dibayar dengan uang ;

4. banyaknya investor yang kurang berani melakukan pera- 

basan sendiri. Mereka lalu menggunakan penj.ual jaaa 

pembebasan yang profesional dan blasanya untuk mem - 

percepat hasilnya, mereka menggunakan cara pemaksa - 

an ;

5. masih kurang cerraatnya aparatur pemerintah daerah 

dalam pengamanan proses pembangunan yang diawali de-
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6>. kurang lengkapnya data mengenai tanah yang dibebas- 

kan, baik mengenai ukurannya, batasnya, statusnya 

maupun pemiliknya, seriag kali menjadi lantaran tim- 

nya perselisihan tentang siapa yang berhak menerima 

pembayaran. ganti rugi, baik untuk tanah yang dibe - 

baskan maupun bangunan eerta tanaman yang ada di a- 

tasnya. Ketidak-lertgkapan dan ketidak-sahihan data 

mengenai tanah yang dibebaskan, juga sangat memung- 

kinkan) ganti rugi yang fiktif dan berbagai macam 

manipulasi,

2. U'Da.m_P_enyelesaian Bila Musyawarah Mengenai Ganti Rugi 

Tidak Tercapai Kesepakatan

Pembebasan hak atas tanah adalah salah satu cara 

memperoleh tanah yang dihaki pihak lain, di mana penguasa- 

an dan penggunaan tanah yanig dimiliki diliradungi oleh hu - 

kum terhadap gangguan dari pihak lain, sesama anggota ma - 

syarakat maupun dari pihak pemerintah sekalipun. Dalam 

acara pembebasan hak atas tanah, yaitu di dalam pelaksana

an musyawarah, apabila tidak tercapai kesepakatan di dalam 

menentukan besarnya ganti rugi, maka pihak pemilik/pemegang 

hak atas tanah berhak untuk menolak atau tidak menerima 

pemberian ganti rugi apabila dinilai jumlahnya kurang la - 

yak, Pihak pemohon tidak diperbolehkan mengadakan penggu- 

suran secara paksa, karena cara demikian sangat bertenta -
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ngan dengan PMDN No. 15 Th. 1975 dan No. 2 Th. 1985* yang 

merupakan daear hukum pembebasan tanah,

Seeungguhnya ada tiga alternatif yang dapat ditera - 

puh untuk penyeleeaian ganti rugi dalam pembebasan tanah , 

yaitu antara lain :

1, mencari tanah lain ;

2, dimohonkan pencabutan hak menurut UU No. 20 Th.l9&l;

3, pemanfatan lembaga koneinyaei menuirut KUHPerdata, 

terhadap pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan peme

rintah dan pembebasan hak atas tanah oleh swasta untuk ke

pentingan pembangunan proyek yang bersifat menu'njang kepen

tingan vunum dan fasilitas sosial dapat digunakan cara dimo

honkan pencabutan atau penanfaatan lembaga koneinyaei, ka

rena untuk memindahkan lokasi proyek pembangunan yang te

lah sampai pembebasan tanah, di samping akan memperpanjang 

waktu penyelesaian menurut target, juiga akan menambah beban 

biaya, Lebih-lebih jika yang menolak ganti rugi itu merupa

kan minoritae, Apabila terjadi demikian, maka jalan keluar 

yang palirtg sah adalah memohon pencabuitan hak kepada presi

den. Akan tetapi, jalur pencabutan hak nampaknya membutuh- 

kan waktu yang lama, maka di dalam praktek lebih banyak di- 

gunaKan lembaga koneinyaei.

Penggunaan lembaga konsinyasi, sebagaimana diatur 

dalam pasal 1404 samipai 1412 KUH Perdata. Pada pokoknya 

tata cara pelaksanaan konsinyasi dalam penyeleeaian masalah 

ganti rugi pembebasan tanah, dapat.dijelaskan sebagai beri-
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1. kepada perailik/penguasa tanah yang menolak ganti ru
gi, Panitia Pembebasan Tanah melakukan penawaran 
ganti rugi, dan jika pemilik masih menolaknya, ganti 
rugi itu dititipkan pengadilan. Penawaran yang di- 
ikuti oleh penitipan, mambebaskan panitia dari tang- 
gung jawab terhadap ganti rugi dan resiko atas ganti 
rugi yang dititipkan raenjadi tanggung jawab pemilik;

2. agar penawaran itu sah, maka ini perlu : (a) dilaku
kan oleh notaris/j.uru sita, dengan masing - masing 
disertai dua orang saksi; (b) ditujukan kepada pemi- 
lik di tempat tinggalnya yang sungguh-sungguh ; (c) 
seluruh ganti rugi ditetapkan oleh panitia atau; gu - 
bernur ;

3. agar penitipan itu* sah, maka perlu : (a) didahului 
dengan surat keterangan yang berisikan pemberitahuan 
kepada pemilik tentang hari, jam dan tempat ganti 
rugi itu dititipkan; (b) panitia melepaskan (menitip- 
kan ganti rugi itu pada kas penyimpanan atau pada ke- 
paniteraan pengadilan; (c) didahului dengan surat 
pemberitahuan yang dibuat oleh notaris/jjuru sita , 
dengan masing-masing disertai dua orang saksi, yang 
berisikan jumlah ganti rugi yang ditawarkan, penola- 
kan pemilik dan mengenai dilakukannya penyimpanan 
itu sendiri; (d) setelah penitipan ganti rugi, diiku- 
ti dengan pemberitahuan penitipan, namun pemilik te
tap tidak datang mengambilnya ;

if. biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan penawa
ran dan penitipan itu, dipikul oleh pemilik ;

5. apabila telah diperoleh putusan hakim yang memiliki 
kekuatan mutlak, maka pemohon pembebasan tanah sudah 
dapat mengajukan permohonan hak baru sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.

Walaupun demikian, harus ditegaskan bahwa boleh tidaknya di-

manfaatkan lembaga kansinyasi dalam masalah ganti rugi pem -

bebasan tanah, sampai eaat ini raasih menjadi perdebatan an -

tara para ahli hukum, Ada yang memperkenankan, tetapi tidak

sedikit pula yang menentangnya karena sebenarnya lembaga

tersebut hanya diperuntukkan bagi utang piutang.

kut :2^

2^Anwar Borahima dan Sudirman Saat, Penyelesaian Ma - 
salah Pembebasan. Tanah, Kompas* 15 Sepetember 1991•
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Bagi mereka yang memperkenankan, lembaga konsinyasi 

dapat dipergunakan apabila terdapat petunjuk bahwa pada pe- 

milik ada yang beritikad buruk, misalnya ada sebagian be- 

ear pemilik yang menyetujui ganti rugi dan luas tanahnya 

dominan, maka terhadap sebagian kecil dari pemilik yang 

menolak ganti rugi dapat digunakan lembaga konsinyasi, Pa- 

dahal tujuan pembebasan adalah untuk kepentingan umum dan 

ganti rugi yang ditawarkan sangat layak, Hal ini sejalan 

dengan salah satu asas dalam UUPA, yaitu fungsi sosial hak 

atas tanah : "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial" 

Cpasal 6), Kenmdian dalam memori penjelasannya (angka IIA) 

diatur "bahwa hak atas tanah apapum yang ada pada seseo - 

rang, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergu

nakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi 

kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat 

Jadi asas fungsi sosial dalam UUPA dapat disimpulkan, bah

wa hak-hak atas tanah yang- bersifat pribadi senantiasa ha

rus diletakkan dalam kerangka kepentingan masyarakat, Oleh 

karena itu, bagi pemilik yang menolak ganti rugi, padahal 

mayoritas pemilik yang lain menerima, bahkan ganti rugi 

yang ditawarkanpun sangat layak, hal ina menunjukkan ter - 

dapatnya etikad buruk pada mereka,

Sebaliknya, seandainya pemilik menolak semata- mata 

karena besarnya ganti rugi tidak layak, maka lembaga kon - 

sinyasi tidak dapat dipergunakan. LetaLh-lebih jika rerscana 

penggunaan lokasi semata-mata untuk kepentingan kelompok
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tertentu dalam masyarakat,. misalnya untuk kepentingan bis- 

nis. Jika hal itu; yang menjadi alasan pembebasan tanah , 

maka lembaga konsinyasi sama sekali tidak boleh diperguna

kan, Pada kasus eemacam itu, tiada jalan lain kecuali me- 

raindahkan lokasi proyek. Melakukan penggusuran, , meskipun 

telah ada keputusan gubernuir, dapat dianggap sebagai tin - 

dakan yang melampaui batas kewenangan atau salah mengguna

kan wewenang, yang lazim disebut "detournement depouvoir". 

Atas tindakan semacam itu, pemilik dapat mengajukan tuntti- 

tan pembatalan kepada Pengadilan Tata Osaha Negara (PTUN) 

berdasarkan pasal 1, 4 dan 53 Utf No. 5 Th. 1986.

Jadi, boleh tidaknya dipergunakan lembaga konsinyasi 

dalam penyelesaian masalah ganti rugi dalam pembebasan ta

nah, harus lebih dahuiu diyakini ada tidaknya unsur etikad 

baik pada pemilik. Nampaknya memang banyak manfaat yang da

pat diraih jika menggunakan lembaga konsinyasi daripada de

ngan cara pindah lokasi atau pencabutan hak. Manfaat terse

but adalah karena tata caranya lebih singkat dan secara 

psikologis panitia terbebas dari kemungkinan munculnya pra- 

sangka buruk dari pemilik/pemegang hak atas tanah. Sebalik- 

nya secara psikologis pula, pemilik akan terdorong untuk 

mengambil uang ganti rugi yang dititipkan, lantaran adanya 

resiko yang harus dipikul dan biaya penitipan akan menjadi 

tanggungannya. Panitia tidak bertanggung jawab, apabila su

atu saat nanti timbul tuntutan dari pemilik tuituk mimta 

pembayaran ganti rugi dan bunga. Manfaat lainnya, yaitu de-
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ngan adanya putusan pengadilan mengenai sahnya kortsinyasi 

yang mempunyai kekuatan eksekutorial, berbeda dengan kepu- 

san gubernoxr yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.^

Apabila proses pembebasan tanah dapat dikategorikan 

sebagai penerapan dan penegakan hukumi, maka uasaha perbai- 

kannya harus diarahkan kepada faktor-faktor yang mempenga- 

ruhi. Dalam hal ini ada lima faktor yang dominan, yaitu; 

peraturan hukumnya, aparat pelaksananya, sarana atau fasi- 

litasnya, masyarakatnya dan kebudayaannya.^

Peraturan hukum yang mengatur tata cara pembebasan 

tanah diatur dalam PMDN No. 15 Th. 1975 dan No. 2 Th. 1976-. 

Kedua Permendagri ini dinilai mengandung baniyak kelemahan, 

yang sangat memuingkinkan timbulnya berbagai permasalahan 

dalam pembebasan) tanah selama inri. Oleh karena ita, timbul 

usulan dari berbagai kalangan agar Permendagri tersebut di- 

tinjau kerabali. Perlunya diadakan peninjauan adalah untuk 

menata pelaksanaan pembebasan tanah yang lebih baik di ma

sa depan.

Ketidak*-sempurnaan kedua permendagri tersebut sebe- 

narnya adalah hal yang wajar, sebab tidak ada bidang kehi- 

dupan modern sekarang yang diatur secara sempurna dalam

3°IMd.

•^Riduan Syahrani, Perbaikan Pembebasan Tanah. Kom- 
25 J w i  1991. ---
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hal ini tidak akan roerintangi usaha untuk melakukan pembe

basan tanah yang baik, jika aparat pelaksananya dapat me - 

lakukan peranan yang seharusnya, yaitu* suatu peranan yang, 

mempunyai kemampuan untuk menangkap rasa keadilan masyara

kat, yang seharusnya ditegakkan dalam kehidupan sehari-ha- 

ri. Selain itu, sarana atau fasilitas yang meliputi : te - 

naga manusia yang, berpendidikan dan terampil, organisasi 

yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang; cukup, dan 

sebagainya, merupakan faktor yang tidak kecil pengaruhnya 

terhadap kelancaran pembebasan tanah.

Rakyat pemilik tanah atau yang menguasai tanah seca

ra sah adalah pihak yang terkena dan merasakan langsung a- 

kibat pembebasan tanah. Oleh karena itu, rakyat raerupakara 

faktor yang mempunyai pengaruh tersendiri terhadap pelaksa- 

naan pembebasan tanah, Penanaman pengertian tentang; perso- 

alan-persoalan mendasar tentang pembebasan tanah, nampak - 

nya selama ini hampir terabaikaifi sama sekali, sehingga wa- 

jarlah kalau mereka bisa salah pengertian , berprasangka 

yang tidak-tidak dan bahkan mudah terpancing dengan isu - 

isu yang tidak benar. Agar rakyat menjadi faktor yang po - 

sitif dalam proses pelaksanaan pembebasan tanah, maka rak

yat harus mempunyai persepsi yarag benar tentang:; lenrbaga 

pembebasan tanah.

Terakhir adalah faktor kebudayaan, yang pada dasar- 

nya mencakup nilai-nilai yang merupaKan konsepsi abstrak
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mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap bu. - 

ruk. Untuk proyek apa pembebasan tanaix dilakukan ? Masya- 

rakat akan memberikan tanggapan yang belum tentu saraa ter

hadap proyek yang satu dengan yang lainnya. Makiit sesuai 

suatu proyek dengan aspiraei masyarakat, mqkin positiflah 

tanggapannya, dan makin ku&tlah dukungan terhadap pembeba

san tanato yang dilakukan, Sebaliknya, makin tidak b.erkenan 

suatu proyek di hati masyarakat, makin negatiflah tangga - 

pannya dan makin lemahlah dukungam terhadap pembebasan ta

nah yang hendak .dilaksanakan*
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BAB V 

P E N U T O P

1. Kesinpulan

a. Pembebasan hak atas tanah adalah salah eatu cara mem- 

peroleh tanah yang dihaki oleh pihak lain. Bagi su- 

bjek hukum, dalam hal ini badan hukum yang berbentuk 

PT, yang bermaksud menguasai tanah dengan hak milik 

tidak memenuhi syarat sebagai subjek pemegang hak atas 

tanah dan melalui jual bell tidak dimungkinkan, maka 

salah satu cara yang digunakan adalah melalui pembe

basan hak atas tanah. Terhadap pembebasan hak atas 

tanah untuk kepentingan swasta (keperluan bisnis), se- 

gala tata cara pembebasan tanahnya tunduk pada aturan 

yang ditentukan dalam PMDN No.5/1974 jis No.15/1975, 

No. 2/1976,dan beberapa Surat Edaran Dirjen Agraria, 

serta peraturan daerah setempat.

b, Peralihan hak atas tanah baru terjadi apabila telah 

ada kesepakatan antara pemegang hak dengan pemohon 

pembebasan tanah, baik mengenai teknis pelaksanaannya, 

bentuknya ganti rugi maupun besarnya ganti rugi. De

ngan dilepaskannya hak atas tanah oleh pemiliknya, 

maka harus segera diikuti dengan pembayaran ganti ru

gi. Penetapan besarnya ganti rugi tidak hanya tanahnya 

saja yang diperhitungkan, akan tetapi termasuk pula 

tanaman-tanaman dan bangunan-bangunan yang berada di 

ataenya. Di eamping itu, faktor-faktor lainnya juga
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perlu dlperhatikan, miealnya lokasi dan) letak tanah 

yang strategis, harga tanah yang memadai atau pa - 

•ling menguntungkan dan keserasian harga pada suatu 

lokasi atau tempat yang berdekatan niamun lain wila

yah kecamatan/kotamadya daerah. tingkat II.

c. Pelaksanaan1 pembebasan hak atas tanah untuk kepen - 

tingan swasta dalam praktek di Kotamadya Surabaya , 

ternyata peraturan yang mengatur tentang tata cara 

pembebasan tanah belum sepenuhnya dilaksanakan, Hal 

ini menyebabkan1 timbulnya kasuis yang terjadi di se- 

kitar pembebasan. tanah, Namun demikian, dengan ada

nya kasus yang terjadi tersebut bukan berarti tidak 

ada jalam untuk menyelesaikannya. Terhadap pembeba

san hak atas tanah umtuk kepentingan swasta, jalara 

satu:-satunya apabila tidak tercapai kesepakatan di 

dalam musyawarah ganti rugi adalah mencari proyek 

laim. Pencabutan dan konsinyasi tidak dapat dilak - 

sanakan,

2. Saran

a. Dengan adanya pembebasan tanah, diharapkan taraf ke- 

hidupan rakyat yang terkena pembebasan tidak raenga- 

larai kemunxluran baik dalam bidang sosial maupun eko- 

nominya. Jangan sampai adanya pembebasan tanah kehi- 

dupan mereka menj,adi tidak baik, Uiutuk itu), diper - 

lukan pendekatan manusiawi pada mereka dengan cara 

membebaskan tanahnya melalui imbalan yang parctas
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untuk kelanjutan hidupnya di tempat yang: barn. Sela- 

in itui, pemberian ganti ruginya jangan dilihat dalam 

konteks sekarang melainkanj hams melihat prospek ke- 

untunogan yang akan diperoleh dari pemari'faatan tanah 

itu> pada masa depan.

b. Hendaknya demokrasi pembebasan melalui muisyawarah 

harus ditegakkan, agar masyarakat tidak merasa di - 

dekte ataupuru dibohongi dalam pembebasan tanahnya • 

Oleh karena itw, keterbukaan inforraasi mengenai rem- 

cana pembangunan supaya terus dimasyarakatkam dan 

didukung adanya semacam penyuluhan, agar dalam pem - 

bebasani tanah- tidak menimbulkan salah pengertian da

ri masyarakat mengenai tujuan pembebasan tersebut 

untuk kepentingan siapa dan siapa penyandang dananya.

c. Uittuk menghindari kasus yang terjadi di sekitar pem- 

bebasan tanah, maka penegakan peratuiran mengenai 

pertanahan supaya benar-benar ditegakkan serta dila- 

kukan pembenahan dengan melahifckan peraturan perta - 

nahan yang masih dibutuhkan. Atas dasar ini, nanti - 

nya tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat 

benar-benar dapat terwuj'icd dan bukan menjadi sumber 

problems sosial.
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