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1* Kesimpulan
a, hak pengelolaan temyata tidak dijumpai dalam Un- 

dang-undang Pokok Agraria no 5 tahun I960,tetapi 
dijumpai dalam peraturan pelaksanaannya;

b. walaupun hak pengelolaan ini tidak diatur dalam 
Undang-undang Pokok Agraria no 5 tahun I960,teta
pi mempunyai keistimewaan yaitu dalam hal kewenang- 
subjek hak dan jangka waktu berakhimya hak penge
lolaan tersebut;

Co pemberian hak atas tanah yang berasal dari hak pe
ngelolaan sekalipun memerlukan perantaraan subjek 
hak pengelolaan namun tetap mengikuti tata cara 
permohonan hak sebagaimana diatur dalam PMDN no 5 
tahun 1973;

d. Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya 
sebagai subjek hak pengelolaan di dalam hubungan 
hukum dengan pihak ketiga masih menggunakan hak 
sewa,sebab hak pengelolaan yang diperoleh relatif 
masih rauda bahkan sebagian tanahnya yang dikuasai 
pengurusannya masih dalam taraf penyelesaian.

2. Saran-saran
a.hendaknya Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya da-
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lam hal ini dinas tanah dan rumah sebagai aparat 
pemerintah di daerah yang diberi wewenang untuk 
mengatur pemberian hak atas tanah haruslah mematuhi 
apa yang sudah digariskan oleh pemerintah,Hal ini 
dicanangkan hanya demi tercapainya tertib hukum 
pertanahan yang antara lain dilakukan penggiatan 
pendaftaran tanah dan pemberian sertifikat•Dalam 
hal ini pendaftaran tanah telah diatur dalam Pera
turan Pemerintah no 10 tahun 1961,sedangkan keten- 
tuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak 
atas tanah diatur dalam PMDN no 5 tahun 1973; 
untuk kelancaran pelaksanaan pembengunan di Kota
madya Surabaya dan sekaligus untuk memenuhi kebu- 
tuhan masyarakat khususnya masyarakat Kotamadya Su
rabaya atas tanah yang kemudian didirikan bangunan, 
maka sementara sebelum dinas tanah dan rumah menda- 
patkan hak pengelolaan atas tanah yang dikuasainya, 
tanah dapat diberikan dengan hak pakai khusus.Oleh 
karena sifatnya sementara sambil menunggu sampai 
dikeluarkannya sertifikat hak pengelolaan,maka ba- 
ru akan didaftarkan sebagai hak pakai yang termak- 
sud dalam PMDN no 1 tahun 1977 apabila sertifikat- 
nya telah diperoleh;
seperti yang telah diuraikan di depan,pemberian 
hak pakai/sewa oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Su-
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rabaya dalam hal ini dilaksanakan oleh dinas tanah 
dan rumah adalah mirip dengan hak sewa.Di dalam me- 
mori penjelasan atas UUPA no 5 tahun I960 pasal 44 
dikatakan bahwa negara tidak dapat menyewakan tanah. 
Oleh karenanya,sekalipun pemberian hak pakai/sewa 
merupakan jalan terbaik saat ini,hendaknya kelak 
diganti dengan hak-hak yang lebih tepat,mengingat 
Pemerintah Daerah 'i'ingkai II Kotamadya Surabaya 
bukanlah merupakan pemilik tanah.
Apabila pemberian hak pakai/sewa terus dilanjutkan 
seperti prosedur yang berlnku saat ini,hal ini akan 
bertentangan dengan undang-undang; 
surat izin pemakaian yang bcrwarna me rah silatnya 
hunya nemontara yang hanyr/ dibcri jangka waktu 1 
tahun,maka kurang tepat apabila dikeluarkan lagi.
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