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dari sempurna yang kesemua itu disebabkan karena keterba- 
tasan ilmu pengetahuan saya,khususnya dalam ilmu hukum,

Di sampin^ itu pula,saya rnenyadari bahwa skripsi 
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PEN DAHULU AN

1, P ERMA SA LA HAN: Latar Belakang dan Perumusannya
Sejak zaman penjajahan,bahkan sebelum itu tanah. 

merupakan masalah yang erat hubungannya dengan kehidupan 
manusia,karena bukan untuk hidup saja manusia membutuhkan • 
tanah,tetapi untuk matipun manusia masih membutuhkan ta- • 
nah yaitu untuk penguburannya.

Mengingat jumlah manusia semakin lama semakin ber- 
tambah banyak,sedangkan luas tanah itu sendiri tetap,maka 
dirasa seolah-olah tanah menjadi sempit.
Untuk mengatasi kcbutuhan akan tanah inilah,dapat dilaku- 
kan pemberian hak-hak atas tanah.

Sebelum berlakunya Undang-undang no 5 tahun I960 
tanggal 24 September 1960,di Indonesia berlaku dua macam 
hukum pertanahan yaitu hukum Adat dan hukum Barat,sehing
ga hal ini berarti terdapat dualisme hukum agraria.Adanya 
dualisme hukum ini menimbulkan kesulitan-kesulitan serta . 
kurang adanya kepastian hukum bagi rakyat. x

4

Setelah berlakunya Undang-undang no 5 tahun I960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(Lembaran Ne
gara I960 no 104)lebih terkenal dengan nama singkatnya 
Undang-undang Pokok Agraria(selanjutnya disingkat UUPA), 
rakyat merasakan bahwa undang-undang ini sangatlah penting,

BAB I

1
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karena undang-undang ini telah mengakhiri dualisme hukum 
agraria,sehingga dapat raenuju pada unifikasi serta mele- 
takkan dasar-dasar pokok daripada penyusunan hukum agra
ria nasional,

Berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 2 
ayat 1 UUPA yang menyatakan bahwa burai, air, dan ruang ang- 
kasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh Negara.
Selanjutnya atas dasar hak menguasai dari Negara itu da- 
lam pasal 4 ayat 1 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak 
atas permukaan bumi yang disebut tanah,yang dapat diberi- 
kan kepada dan dipunyai oleh orang-orang,baik sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.

Hak-hak atas tanah sebagaimana yang diraaksud dalam 
pasal 4 ayat 1 UUPA, selanjutnya diatur dalam pasal 16 
ayat 1 UUPA.Salah satu hak atas tanah seperti yang dise- 
butkan dalam pasal 16 ayat 1 UUPA adalah hak pakai,yang 
diuraikan lebih jelas lagi dalam pasal 41 sampai dengan 
pasal 43 UUPA,kemudian dalam pasal 49 ayat 2 dan pasal 50 
ayat 2 30 pasal 52 UUPA.
Adapula hak pakai yang diperoleh dari pemegang hak penge- 
lolaan.

Di dalam UUPA tidak diatur ketentuan-ketentuan me- 
ngenai hak pengelolaan,namun ketentuan mengenai hak penge-

>* lolaan ini diatur di dalam Peraturan Pelaksanaannya,yaitu
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di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 tahun 1977 
(selanjutnya disingkat PM.DN no 1 tahun 1977)yaitu tentang 
"Tata Cara Perraohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas 
Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya". 
Untuk pengertian hak pengelolaan itu sendiri terdapat da- 
lam pasal 1 PMDN no 1 tahun 1977 tersebut.

Oleh karena hak pengelolaan ini tidak hanya raem- 
beri pemegang hak untuk menggunakannya sesuai dengan kebu- 
tuhannya, akun tetapi juga meletakkan kewajiban agar peng- 
gunaan tanah tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat,se- 
hingga dalam hubungan ini pemegang hak dapat mempunyai 
hubungan hukum dengan pihak ketiga yaitu dengan memberi- 
kan bagian-bagian dari hak atas tanah tersebut yang salah 
satu di antaranya adalah dengan hak pakai.

Sebagaimana diketahui di dalam wilayah Kotamadya 
Surabaya terdapat banyak macam tanah dan salah satu di an
taranya yang belum diketahui oleh masyarakat adalah tanah 
negara yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II 
Kotamadya Surabaya dengan hak pengelolaan.

Namun,dalam kenyataannya masih banyak tanah yang 
dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Su
rabaya yang belum dimohonkan ataupun memperoleh sertifikat 
hak pengelolaan,tetapi telah diberikan kepada pihak keti
ga dengan hak pakai yang temyata mirip dengan hak sewa 
bangunan seperti yang dimaksud dalam pasal’ 44„UUPA.

3 o
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Adapun hak pakai dalam pembahasan skripsi ini,sa- 
ya batasi mengenai masalah pemberian hak pakai yang ber- 
asal dari tanah hak pengelolaan Kotamadya Daerah Tingkat 
XI Surabaya.
Bertitik tolak dari hal tersebut di atas,dapat ditarik pe- 
rumusan masalahnya.

Perumusan Masalah:
1. mengapa sewa tanah yang berada dalam penguasaan Peme

rintah Daerah Kotamadya Surabaya yang telah diberikan 
kepada pihak ketiga,sebelum sewanya dimohonkan atau 
raemperoleh sertifikat hak pengelolaan?

2* mengapa pemberian ini pemakaian tanah diberikan dengan 
hak pakai atau hak sewa?

2. Pen.jelasan Judul:
Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai judul 

skripsi ini,maka perlu saya jelaskan terlebih dahulu mak- 
sud judul tersebut.

Sebagai karangan ilmiah perlu dinyatakan secara 
tegas mengenai materi yang akan diuraikan dalam tulisan 
tersebut.Hal ini untuk mencegah agar nanti materinya ti- 
dak menyimpang dari pokok permasalahannya.

Adapun yang menjadi tu;juan saya memberikan uraian 
tentang judul ini agar saya mempunyai pedoman dalam pe-
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5
nyusunan skripsi ini dan membatasi ruang lingkup pemba- 
hasannya.

Sehubungan dengan hal ini,maka saya mengetengah- 
kan batasan penjelasan judul saya tentang "Pemberian Hak 
Pakai Yang Berasal Dari Tanah Hak Pengelolaan Kotamadya 
Surabaya" sebagai berikut:
1. Pemberian.

Pemberian berarti sesuatu yang diberikan,berasal 
dari kata "beri" yang diberi awalan pe dan akhiran an.

2. Hak Pakai.
Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau me- 

mungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh 
Negara atau tanah milik orang lain,yang member! wewe- 
nang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya 
atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya,yang bu- 
kan perjanjian sewa-raenyewa atau perjanjian pengolahan 
tanah,segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan ji- 
dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

3. Yang.
"Yang" berarti menyatakan bahwa kalimat yang beri

kut ialah penjelasan kata yang di depan.

4* Berasal.
“Berasal" berarti datang dari,berasal dari kata 

"asal" yang diberi awalan ber.
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5. Dari.
Dari adalah kata perangkai berarti menyatakan asal 

atau kedatangan.
6. Tanah.

Tanah berarti bum! yaitu permukaan bumi yang di 
atas sekali.

7* Hak Pengelolaan.
Hak pengelolaan terdapat dalam PMDN no 1 tahun 

1977;Yang dalam pasal 1 nya menyebutkan bahwa:
Yang dimaksud dengan "Hak Pengelolaan" dalam peraturan 
ini adalah:

1 . hak 'pengelolaan,yang berisi wewenang untuk:
a. merencanakan peruntukkan dan penggunaan ta

nah yang bersangkutan;
b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan 

pelaksanaan usahanya;
c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu ke

pada pihak ketiga menurut persyaratan yang 
ditentukan oleh perusahaan pemegang hak ter
sebut, yang meliputi segi-segi peruntukkan, 
penggunaan,jangka waktu dan keuangannya,de
ngan ketentuan bahwa pemberi hak atas tanah 
kepada pihak ketiga yang bersangkutan dila- 
kukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang, 
sesuai dengan peraturan perundangan’yang

6.
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berlaku.
2. hak pengelolaan yang berasal dari pengkonversian 

hak penguasaan berdasarkan Peraturan M'enteri 
Agraria no 9 tahun 1965 tentang "Pelaksanaan 
Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan 
Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijaksanaan Se- 
lanjutnya" yang raemberi wewenang sebagaimana 
tersebut dalam ayat 1 di atas yang telah didaf- 
tarkan di kantor sub direktorat agraria setcm- 
pat serta sudah ada sertifikatnya.

Dengan demikian maka judul skripsi ini dapat saya artikan 
sebagai suatu studi yang mempelajari tentang perencanaan, 
peruntukkan,dan penggunaan tanah hak pengelolaan yang di- 
berikan kepuda pihak ketiga.

3. Alasan Pemilihan Judul:
Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk khu- 

susnya di Kotamadya Surabaya yang memerlukan tanah,tentu- 
nya menimbulkan permasalahan yaitu semakin meningkatnya 
permohonan pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah 
Daerah Kotamadya Surabaya.

Tanah-tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Kota
madya Surabaya yang dalam hal ini dengan hak pengelolaan 
terdapat banyak macam p enggunaanhya. Hal ini karena adanya 
wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kotamadya
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Surabaya sebagai pemegang hak pengelolaan -untuk memberikan 
bagian-bagian dari tanah pengelolaan itu kepada pihak la
in yang dalam hal ini adalah dengan hak pakai.

Sehubungan dengan hal tersebut,maka dirasa perlu 
mengadakan pengaturan secara jelas dan terperinci menge-r 
nai segala sesuatu yang menyangkut permohonan dan pemberi
an izin pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Da
erah Kotamadya Surabaya.

Dalam kenyataannya,raasih banyak tanah yang dikuasai 
oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya yang belum di- 
mohnkan atau belum memperoleh sertifikat hak pengelolaan, 
tetapi telah diberikan pada masyarakat dengan hak pakai 
atau sewa.

4* Tu.juan Penulisan:
Penulisan ini bertujuan untuk memnuhi sebagian da

ri syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukrum pa
da Fakultas Hukum Universitas Airlangga*Selain itu,saya 
bermaksud untuk manambah pengetahuan dibidang hukum agra- 
ria,dengan lebih dahulu raembahas sebagian kecil dari ma
salah yang sering timbul di dalam masyarakat yaitu menge

nai tanah,
Dari hasil uraian ini,saya harapkan dapat ikut me- 

nyumbangkan pikiran atas masalah pemberian hak pakai yang 
berasal dari tanah hak pengelolaan di dalam wilayah Kota-

8.
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madya Surabaya,serta cara-cara penyelesaiannya.

5. Metodoloffi:
a. Pendekatan Masalah.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya membahas perrna- 
salahan ini berdasarkan data yang bersifat teoritis, 
yaitu data yang saya peroleh dari perkuliahan,buku-bu- 
ku,peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah 
yang saya bahas,di samping itu juga berdasrkan fakta 
yang senyatanya ada*

b. Sumber Data.
Sumber data saya peroleh dari:

1. wawancara;
2. tulisan-tulisan ilmiah;
3. studi kepustakaan.

c* Pengu/npulan dan Pengolahan Data.
Langkah pertaraa untuk mengumpulkan data saya laku- 

kan dengan membaca literatur,catatan kuliah,atau studi 
kepustakaan,sebagai landasan prakteknya saya lakukan 
dengan cara penelitian lapangan yaitu dari wawancara. 
Kemudian data yang terkumpul diuraikan dan disusun ser
ta dijelaskan secara sistematis sehingga dapat raendu- 
kung pembahasan masalah,dengan demikian skripsi ini 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

d. Analisa Data.
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Setelah data berhasil saya kumpulkan,kernudian di- 
analisa dengan memakai teori yang ada terlebih dahulu 
dan membandingkan dengan teori yang diperoleh dari per- 
kuliahan,maka terwujudlah dalam suatu skripsi sesuai 
dengan yang dipilih yaitu "Hukum Agraria".

6, Pertanggung.iawaban Sistematika;
Pendahuluan saya letakkan dalam BAB X,karena se

suai dengan tata cara penulisan ilmiah bahwa bab pendahu
luan pada dasamya diletakkan pada bab I.

Pengaturan mengenai penguasaan dan penggunaan ta
nah saya letakkan dalam BAB II,karena dengan adanya pera- 
turan ini akan dapat’ diketahui isi dan pelaksanaannya,se- 
hingga pembahasan akan lebih sempuma,

Pengelolaan tanah oleh Kodya Daerah Tingkat II Su
rabaya saya letakkan dalam BAB III,karena sebelum mengu- 
raikan bab-bab berikutnya harus mengetahui terlebih dahu
lu status tanah,dasar hukumnya serta sifat dan ciri-ciri 
dari tanah tersebut,

Prosedur terjadinya serta perolehan hak pakai yang 
berasal dari tanah pengelolaan Kodya Daerah Tingkat II Su
rabaya saya letakkan dalam BAB IV,karena bab ini merupa- 
kan masalah pokok dari penulisan ini,dimana dalam bab ini 
diuraikan juga mengenai tata cara permohonan pemberian 
hak pakai atas tanah yang berasal dari hak pengelolaan, 
proses dan cara memperoleh hak pakai,dan jangka waktu ser-

10.
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ta luas tanah yang dikuasai.
Permasalahan yang timbul dan menyelesaikannya sa- 

letakkan dalam BAB V,karena setelah mengetahui hasil sur- 
vei di lapangan saya menjumpai beberapa permasalahan yang 
timbul sehubungan dengan hak pakai.

Akhimya,ke3impulan dan saran saya letakkan dalam 
BAB VI,karena keseluruhan uraian dalam tiap-tiap bab per- 
lu disimpulkan dalam suatu kesimpulan dan diberi saran.
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PiSNG-ATURAN tkntang penguasaan dan p e n g- 
GUNAAN TANAH

1. Pengertian Hak dan Macam-macam Hak Atas Tanah
Sebelum UUPA berlaku,di Indonesia terdapat dualis- 

me,bahkan pluralisme dalam hukum agraria,tetapi sejak ber- 
lakunya UUPA semua hak pada pokoknya didasarkan atas hu
kum adat, sedangkan yang menurut hukum barat harus dikon- 
versi.

Negara raempunyai hak untuk menguasai atas bumi, 
air,dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkan- 
dung di dalamnya.Hal ini terdapat dalam pasal 33 ayat 3 
UUD 1945 dan pasal 2 ayat 1 UUPA.

BAB I I

lah berarti memiliki,tetapi hanyalah raemberi kewenangan 
kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan perun- 
tukkan,penggunaan,persediaan,dan pemeliharaannya,menentu-
kan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, 
air,dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hu- 
bungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan- 
perbuatan hukum yang menyangkut mengenai bumi,air,dan ru
ang angkasa.

Oleh karenanya,negara dapat memberikan hak-hak atas
tanah kepada seseorang,badan hukum,atau beberapa orang 
secara bersama-sama dan dapat juga mengadakan bei;bagai

nMenguasai” menurut memori penjelasan UUPA bukan-

12 M 1 L 1 K.
p e r p u s t a k a a n  

U N IV E R S1TAS A IR L A N ^ G A
s u r a b a  y  a __
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raacam peraturan mengenai hal ini.
Sebagaimana diketahui dalam pasal 6 UUPA bahwa hak 

atas tanah mempunyai fungsi sosial,dalam hal ini tanah ha- 
rus dipergunakan sedemikian rupa,sehingga memberi manfaat 
bagi pemiliknya dan masyarakat sekeliling maupun bagi Ne
gara. Tanah harus digunakan juga sesuai dengan sifat hak- 
nya.Kepentingan perorangan dan masyarakat harus saling 
mengimbangi.

Sehubungan dengan fungsi sosial itu,maka tanah ha
rus dipelihara dengan baik,ditajnbah kesuburannya dan di- 
cegah kerusakkannya.

Dalam pasal 16 ayat 1 UUPA menentukan bcberapa ma- 
cam hak atas tanah yaitu:

a. hak milik;
b. hak guna bnngunan;
c. hak guna usaha;
d. hak pakai;
e. hak sewa;
f. hak membuka hutan;
g. hak memungut hasil hutan.

Ada juga hak-hak yang sifatnya sementara,terdapat 
dalam pasal 53 ayat 1 UUPA yaitu:

a. hak usaha bagi hasil;
b. hak menumpang;
c. hak gadai;
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d. hak sevva tanah pertanian.
Selain hak-hak tersebut di atas,ada hak-hak lain

yang berhubungan dengan tanah yang diatur dalam perundang-
an lainnya secara khusus yaitu hak pengelolaan,hak pengu-
asaan hutan,dan hak pertambangan,^

Beberapa jenis hak atas tanah di antaranya yaitu
hak milik,hak guna bangunan,hak guna usaha,hak pakai atas
tanah negara atau hak pengelolaan ini wajib didaftar,di-
keluarkan sertifikatnya dan ditentukan berapa lama hale itu

2diberikan serta kapan berakhimya(selain hak milik). j
I2. Pengertian Hak Pengelolaan

Ketentuan mengenai hak pengelolaan ini tidak di
atur dalam Undang-undang Pokok Agraria no 5 tahun 1960,te- ; 
tapi hanya disinggung dalam penjelasan.^Dan pengaturannya 
dapat dijumpai dalam Peraturan Menteri Agraria no 9 tahun 
1965 tentang "Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Ta
nah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijaksanaan 
Selanjutnya’1.

14.

^K.V/antjik SalehtHak Anda Atas Tanah,Ghalia Indo
nesia ,Jakarta,1977,hal.l51

2Subiyakto Indra Kusuma,S.H.,"Sertiflkat Hak Atas 
Tanah Hilang Atau Rusak, Bagaimana Mengurusnya", Surabaya 
Post,15 Oktober 1986,hal.6.

^Prof .Mr. Dr. Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-undang; 
Pokok Agraria,Alumni,Bandung, 1981,hal.200.
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Hak pengelolaan adalah bentuk khusus dari "hak pe- 
nguasaan" atau "beheer" yang diatur dalam Peraturan Peme
rintah no 8 tahun 1953(Lembaran Negara.no 14 tahun 1953),
setelah peraturan tersebut disesuaikan dengan asas-asas

4Undang-undang Pokok Agraria no 5 tahun I960.
Hak penguasaan yang diatur oleh Peraturan Pemerin

tah no 8 tahun 1953 telah dikonversi menjadi hak milik,vX 
selain itu juga dikonversi menjadi hak pengelolaan dalam 
mana hak penguasaan tersebut adalah untuk kepentingan ins- 
tansi itu dan agar sebagian dapat diberikan dengan sesua
tu hak kepada pihak ketiga.

Pengcrtian hak pengelolaan juga terdapat dalam Pe
raturan Menteri Dalam Nogeri no 5 tahun 1973(selanjutnya 
disingkat PMDN no 5 tahun 1973)yang disempumakan oleh 
Peraturan Menteri Dalam Negeri no 5 tahun 1974(selanjut- 
nya disingkat PMDN no 5 tahun 1974).Dan yang terakhir ter
dapat dalam PMDN no 1 tahun 1977 tentang "Tata Cara Per- 
mohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak M a s  Bagian-bagfian 
Tanah Pengelolaan Serta Pendaf tarannya11.

^Boedi Harsono,Hukum Agraria Indonesia,bag.II,Jam- 
batan,Jakarta,1971 (selanjutnya disebut Boedi Harsono I ), 
hal.324.
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16.
Pengertian hak pengelolaan terdapat dalam pasal 1 

PMDN no 1 tahun 1977 tersebut yaitu:
Yang dimaksud dengan hak pengelolaan,ialah:

1. hak pengelolaan,yang berisi wewenang untuk:
a.'merencanakan peruntukkan dan pengguna- 

an tanah yang bersangkutan;
b. menggunakan tanah tersebut untuk keper- 

luan pelaksanaan usahanya;
c. menyerahkan bsgian-bagian dari tanah 

itu kepada pihak ketiga menurut persya- 
ratan yang ditentukan oleh' perusahaan 
peraegang hak tersebut,yang meliputi se- 
gi-segi peruntukkan,penggunaan,jangka 
waktu dan keuangannya,dengan ketentuan 
bahwa pemberian hak atas tanah kepada 
pihak ketiga yang bersangkutan dilaku- 
kan oleh pejabat yang berwenang,sesuai 
dengan peraturan perundangan yang ber- 
laku.

2. hak pengelolaan yang berasal dari pengkonversi- 
an hak penguasaan berdasarkan Peraturan Menteri 
Agraria no 9 tahun 1965 tentang "Pelaksanaan 
Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan 
Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selan- 
jutnya" yang memberi wewenang sebagaimana ter
sebut dalam ayat 1 di atas yang telah didaftar- 
kan di kantor sub direktorat agraria setempat 
serta sudah ada sertifikatnya.5

Ini berarti,pemegang hak pengelolaan dapat mempu- 
nyai hubungan dengan pihak ketiga.

Pemberian hak-hak lain atas tanah pengelolaan itu 
disertai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemegang 
hak pengelolaan,namun hak atas tanah tersebut tidak dapat 
diberikan begitu saja oleh pemegangnya,melainkan harus

cBoedi HarsonptHukum Agraria Indonesia Himpunan 
Peraturan-peraturan Hukum Tanah7Jambatan,Jakarta,i9b2* hal.
T2&:
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diusulkan kepada instansi yang berwenang menurut tata ca
ra dan syarat-sy^rat yang sudah ditetapkan di dalam PMDN 
no 6 tahun 197 2 dan PMDN no 5 tahun 1973.

Apabila ditinjau kembali pengertian hak pengelola
an yang terdapat dalam pasal 1 PMDN no 1 tahun 1977,bahwa 
kewenangan itu jelas terlihat bahwa hak pengelolaan itu 
merupakan hak-hak yang mempunyai sifat hukum privat dan 
sifat hukum publik.Pada ayat 1 nomor a dan b kewenangan 
pemegang hak pengelolaan adalah bersifat hukum publik,se- 
dangkan ayat 1 nomor c adalah bersifat hukum privat.

Dan yang lebih istiraewa lagi bahwa hak pengelolaan 
tidak mempunyai batas waktu.

a, Subjek pemegang hak pengelolaan.
Iiak pengelolaan dapat diberikan kepada:

1* departemen dsn jawatan Pemerintah;
2. badan-bade.n hukum yang ditunjuk Pemerintah.

Subjek pemegang hak pengelolaan ini terdapat dalam 
pasal 29 PMDN no 5 tahun 1973*^

b* Wewenang dan kewenangan pemegang hak pengelolaan.
Wewenang pemegang hak pengelolaan meliputi:

1 . merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanah,misal- 
nya pembangunan prasarana physik,penentuan lokasi

17.

6Ibid..hal.391
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pembangunan,pengadaan jaringan listrik,air,dan la- 
in-lain;

2. mempergunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha- 
nya;

3. menyerahkan bagian-bagian tanah baik dengan atau 
tanpa bangunan kepada pihak ketiga yang memerlukan 
untuk dipergunakan dalam jangka waktu tertentu,de- 
ngan memungut uang sebagai pendapatan dari pemegang 
hak pengelolaan.
Sedangkan kewenangan pemegang hak pengelolaan 

liputi pendayagunaan pelaksanaan perencanaan,peruntukkan 
dan penggunaan tanah serta pengurusan pembiayaan areal ta- 
nah tersebut berdasarkan kebijaksaan umum pembangunan wi- 
layah setempat.

c. Macam-macam hak yang dapat diberikan oleh pemegang hak 
pengelolaan kepada pihak lain.

Hak pengelolaan dapat diberikan kepada pihak-pihak 
lain yang memerlukan dengan hak milik,hak pakai atau hak 
guna bangunan.Hal ini dengan dasar peruntukkan dan peng
gunaan tanah (PMDN no 6 tahun 1972).
Pemberian hak pengelolaan kepada pihak ketiga dengan hak- 
hak tersebut di atas,pemegang hak pengelolaan haruslah 
usul terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang.

Perlu diperhatikan sepanjang tidak diberikan de-
r *  M  I lTk

P ER FU SfA K  VAN 
UNIVERS1TAS AIRLANGGA" 

S U R A B A Y A ____
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ngan hak milikfmaka hubungan hak pengelolaan dan tanah ti- 
daklah putus,walaupun terdapat hak lain di atas tanah ter
sebut .

d. Terjadinyu dan hapusnya hak pengelolaan.
1. Terjadinya hak pengelolaan.

:Iak pengelolaan dapat terjadi karena: 
a. konversi hnk penguasaan berdasarkan Peraturan Men- 

teri Agraria no 9 tahun 1965;
1 . pemberian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud da

lam pasal 1 PMDN no 1 tahun 1977. 
ad.8 , hak pengelolaan yang terjadi karena pengkonversian 
hak penguasaan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria no 9 
tahun 1965.
Hak pengelolaan ini sebenamya berasal dari konversi hak 
pengua'- -.an atau beheer,yaitu yang tanahnya selain diguna- 
kan unt .ik kepentingan instansi juga dapat diberikan dengan 
sesuatu hak kepada pihak ketiga.
ad.b. ha.-c pengelolaan yang berasal dari pemberian Pemerin
tah.
Hak pengelolaan ini berisi wewenang sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 1 PMDN no 1 tahun 1977 jo PMDN n--> 5 tahun 1974.
2. Hap isnya hak Pengelolaan.

Hak pengelolaan dapat hapus karena: 
a. dilepas oleh pemegang hak;

dibatalkan karena tanahnya tidak dipergunakan se-

19.
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suai dengan pemberian. haknya;
c. dicabut untuk kepentingan umum berdasarkan pasal 

18 UUPA ;
d. jangka waktunya berakhir(apabila pemberian hak ter

sebut diberikan untuk jangka waktu tertentu);
e* tanahnya musnah.

ad.a, apabila oleh pemegang hak pengelolaan diberikan ke
pada pihak ketiga dengan hak milik maka dengan sendirinya 
terhadap bagian-bagian tanah yang dimohortkan hak milik 
tersebut,hak pengelolaan ini menjadi hapus,di sini berar
ti pemegang hak pengelolaan melepaskan haknya.Yang mana 
hapusnya terjadi sejak hak milik didaftarkan pada kantor 
sub direktorat agraria setempat.

Mengenai hapusnya hak pengelolaan ini menurut PMDN 
no 1 tahun 1977,lampiran daftar X memerlukan surat kepu- 
tusan penegasan dari gubemur/kepala inspeksi agraria,

ad.b. pemberian hak pengelolaan yang tidak dipergunakan 
sesuai dengan pemberian haknya,maka dapat dilakukan pem- 
batalan hak atas tanah tersebut,karena pemegang hak pe
ngelolaan ini bukan saja diberikan wewenang untuk menggu- 
nakan tanah sesuai dengan kebutuhannya,tetapi juga mem- 
punyai kewajiban agar menggunakan tanah sesuai dengan tu- 
juan pemberian hak yang sudah tercantum dalam surat pene- 
tapan pemberian hak tersebut.
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ad.c. hak-hak atas tanah termasuk hak pengelolaan dapat 
dicabut berdasarkan pada pasal 18 UUPA yaitu bahwa hak- 
hak atas tanah dapat dicabut derai kepentingan.umum,kepen- 
tingan bangsa dan kepentingan negara sorta kepentingan 
bersama dari rakyat dan mendapatkan ganti rugi.

Peraturan-peraturan selanjutnya mengenai hal pen- 
cabutan hak atas tanah ini terdapat dalam Undang-undang 
no 20 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah no 39 tahun 1973 
yaitu mengenai "Acara Penetapan Ganti Rugi Oleh Pengadil- 
an Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak Atas Tanah Dan 
Benda-benda Yang Berada Di atasnya";serta Instruksi Pre- 
siden no 9 tahun 1973 yaitu mengenai "Pelaksanaan Penca
butan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Berada Di 
atasnya'*,

ad.d. hak pengelolaan ini tidak diatur mengenai batas wak- 
tunya,sehingga pemegang hak ini dapat menggunakan tanahnya 
selama masih diperlukannya.Dan hak pengelolaan itu akan 
berakhir jangka iwaktunya apabila ditentukan batas waktu- 
nya(hak pengelolaan yang diberikan dengan hak pakai jang
ka walctunya 6 tahun).

ad.e. hak pengelolaan akan hapus apabila tanahnya musnah.

3. Hak Pakai Atas Tanah.
a. Pengertian hak pakai.

Pengertian hak pakai ini terdapat dalam pasal 41

21.
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ayat 1 UlTPA yaitu:
hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari 
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau ta
nah milik orang lain,yang memberi wewenang dan ke- 
wajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian- 
nya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau 
dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya,yang bukan 
perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan 
tanah,segala sesuatu asal tidak bertentangan de
ngan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang 
ini,^

Yang dalam memori penjelasannya dikatakan,bahwa:
hak pakai adalah suatu "kumpulan pengertian" dari 

pada hak-hak yang dikenal dalam hukum pertanahan dengan 
berbagai nama,yang ada perbedaannya sedikit berhubung de
ngan keadaan daerah sedaerah,yang pada pokoknya memberi 
wewenang kepada yang mempunyainya sebagai yang disebutlcan 
dalam pasal ini..Dalam rangka penyederhanaan sebagai yang 
dikemukakan dalam penjelasan umum maka hak-hak tersebut 
dalam hukum agraria yang baru disebut dengan satu nama.

Hak pakai juga dapat diberikan kepada pihak keti- v 

ga oleh pemegang hak pengelolaan dengan melalui usul ke
pada instsnsi yang berwenang.

Dengan demikian,dapatlah disimpulkan bahwa hak pa
kai mempunyai ruang lingkup yang luas,karena selain ter
dapat dalam tanah pertanian juga terdapat dalam tanah ba- 
ngunan.

Boedi Harsono,op.cit.,hal.177
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b* Subjek Hak Pakai.
Subjek hak pakai terdiri dari:

1 # pemerintahan(negara),pemilik tanah;
2. subjek yang dapat mempunyai hak pakai.

Sebagaimana diketahui dalam pasal 42 UUPA yang dapat mein- 
punyai hak pakai adalah:

1. warganegara Indonesia;
2. orang asing yang berkedudukkan di Indonesia;
3. badan-badan hukum yang didirikan menurut huicum In

donesia ;
4. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di In

donesia.

c. Objek Hak Pakai.
objek hak pakai terdiri dari:

1. tanah hak,yang pada umumnya hak milik dapat dipin- 
dahkan kepada pihak lain setelah diperoleh seseo- 
rang dengan hak pakai;

2. tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dapat pu
la dipindahkan kepada pihak lain setelah diperoleh 
seseorang dengan hak pakai.
Jangka waktu hak pakai ini dapat diberikan dalam 

waktu tertentu,dalam praktek pada umumnya Pemerintah mem- 
berikan jangka waktu 10 tahun,atau jangka waktu yang tidak 
ditentukan yaitu selama tanahnya dipergunakan untuk ke- 
perluan tertentu,misalnya: '

23.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBERIAN HAK PAKAI YANG BERASAL DARI TANAH HAK 
PENGELOLAAN KOTAMADYA SURABAYA

ENDANG MURNIASIH



1. untuk keperluan peribadatan;
2* untuk keperluan gedung kedutaan asing.

d. Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur.
selain pasal 16 ayat 1 UUPA,hak pakai juga diatur

dalam:
1. pasal 41 sampai dengan pasal 43 UUPA;
2. pasal 49 ayat 2 UUPA hubungannya dengan peribadat

an;
3- pasal 50 ayat 2 jo pasal 52 UUPA hubungannya dengan 

pengaturan lebih lanjut;
4. pasal 1 ayat 2,pasal VI,dan pasal VII ayat 2 Keten

tuan-ketentuan Konversi UUPA;

5. pasal 14 Undang-undang no 1 tahun 1967 mengenai 
"Penanaman Modal Asing";

6. menurut pasal 50 ayat 2 UUPA ketentuan lebih lan- 
jut akan diatur dalam peraturan yang berbentuk un- 
dang-undang,peraturan pemerintah atau peraturan . 
menteri.
Peraturan-peraturannya adalah:•

a. Peraturan Menteri Agraria no 9 tahun 1965 
yang telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Agraria no 1 tahun 1966 tentang "Pendaftar- 
an Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan";

b. Peraturan Menteri Agraria no 5 tahun 1973 
tentang "Ketentuan-ketentuan Mengen&i Tata

24.
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Cara Pemberian Hak Atas Tanah";
c. PMDN no 5 tahun 1974 tentang "Ketentuan Pe- 

nyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperlu- 
an PerusahaMn";

d. PMDN no 1 tahun 1977 tentang "Tata Cara 
Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak 
Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan 
Serta Pendaftarannya".

e. Berakhimya Hak Pakai.
Di dalam UUPA tidak ditentukan secara tegas kapan 

berakhimya hak pakai. Tetapi dapat dikemukakan, bahwa hak 
pakai berakhir karena:

1. jangka waktunya berakhir;
2. dihentikan sebelum jangka waktunya habis,karena ti

dak dipenuhinya salah satu syarat hak pakai;
3. pemegang hak pakai melepaskan haknya sebelum jang

ka waktunya berakhir;
4. dicabut untuk kepentingan umum;
5. tanahnya musnah;
6. dapat diperjanjikan sebelumnya,bahwa apabila peme

gang hak pakai ini meninggal dunia,maka tidak akan 
diteruskan kepada ahli warisnya melainkan tanah 
tersebut kembali kepada pemilik semula.

25.
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PENGELOLAAN TANAH OLEH KODYA DAERAH 
TINGKAT II SURABAYA

1 * Dasar Hukumnya
Pada waktu Undang-undang Pokok Agraria no 5 tahun 

I960 belum berlaku atau tepatnya zaraan Hindia Belanda da- 
hulu ada suatu hak yang naraanya "hak beheer" yaitu hak 
menguasai tanah.Dalam hal ini tanah tersebut dikuasai oleh 
instansi pemerintah.

Sejak adanya Peraturan Pemerintah no 8 tahun 1953, 
maka hak beheer dikonversi menjadi hak penguasaan.

Hak penguasaan atas tanah yang dalam hal ini di
kuasai oleh instansi pemerintah apabila diberikan kepada 
pihak ketiga,maka hak penguasaan dikonversi menjadi hak 
pengelolaan.Dan apabila hak penguasaan itu dipergunakan 
sendiri oleh instansi pemerintah,maka hak penguasaan ter
sebut dikonversi menjadi hak pakai.

Untuk pertama. kalinya istilah hak pengelolaan di- 
timbulkan dengan PMA no 9 tahun 1965,yang mengandung sua
tu arti pemegang hak diwenangkan untuk mempergunakan hak
nya yaitu untuk dipakai sendiri,mengatur kegunaan tanah, 
menyewakan kepada pihak ketiga.

Di depan telah diuraikan bahwa dalam kenyataannya 
hak pakai/sewa telah diberikan kepada pihak ketiga dalam 
hal belum dimohonkan ataupun belum memperoleh sertifikat

BAB III
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hak pengelolaan,Hal ini disebabkan karena masalah histo- 
ris pada zaman gemeente dahulu yaitu rakyat Surabaya su- 
dah berdiam ditanah gemeente tersebut,tetapi dengan tim- 
bulnya UUPA no 5 tahun I960 maka hak yang ada pada zaman 
gemeente dahulu harus dikonversi dan disesuaikan dengan 
hak yang ada yaitu hak pengelolaan,

Untuk pengajuan sertifikatnya dilakukan bertahap 
yaitu per kelurahan,hal ini disesuaikan dengan tahun ang- 
garan.

Tanah yang berasal dari hak pengelolaan yang dibe
rikan kepada pihak ketiga tidak saja diberikan dengan hak 
pakai/sewa,hak milik,tetapi diberikan juga dengan hak gu
na bangunan.IYIisalnya,Hotel 3umi Hyaat.

Hak pengelolaan ini adalah menurut kepentingan,di 
samping adanya hak-hak lain yang ternyata masih kurang 
mencakup apa yang terjadi dalam masyarakat.

Di luar pasal 16 UUPA dan peraturan yang mengatur 
mengenai tanah pelabuhan.Kenyataannya tanah-tanah pela- 
buhan tersebut tidak ditempati sendiri oleh instansi itu 
sendiri,tetapi ditempati oleh umum yaitu dengan dibuatnya 
rumah-rumah.Demikian juga dengan tanah-tanah PJKA,yang 
menurut peraturan seharusnya 11 meter dari poros rel ha
rus bebas dari segala bangunan.Kenyataannyapun sama dengan 
tanah-tanah pelabuhan,tanah-tanah PJKA inipun ditempati 
oleh umum. 1
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Sebenamya hak pengelolaan ini sudah ada dari da- 
hulu yaitu dengan nama gemeente yang ditempati oleh pendu
duk Surabaya,Oleh gemeente pada waktu itu disewakan kepa
da penduduk Surabaya sampai dengan zaman kemerdekaan,ke- 
mudian eigendom gemeente ini dikonversi menjadi hak pe
ngelolaan,

Untuk pendaftaran hak pengelolaan adalah terdapat 
dalam PMA no 9 tahun 1965 jo PMDN no 5 tahun 1974 jo PMDN 
no 1 tahun 1977*

Selain itu,hak pakai ada juga yang berasal dari 
pembebasan tanah untuk kepentingan umum,Dalam hal ini ke- 
tuanya adalah kantor agraria.Untuk memberikan tanah kepa- . 
da penduduk harus ada perundingan terlebih dahulu kemudi- 
an barulah diajukan hak pengelolaan kepada kantor agraria 

setempat.
Di wilayah kotamadya Surabaya ada beberapa lokasi 

yang telah diberikan sertifikat hak pengelolaan.Sertifi— 
kat hak pengelolaan sampai saat ini telah berjumlah ku- 
rang lebih 135 buah sertifikat,meskipun belum semua hak 
pengelolaan bersertifikat.Salah satu diantaranya yaitu 
daerah Keputran,Kelurahan Keputran,Kecamatan Tegalsari di
berikan sertifikat hak pengelolaan kurang lebih pada 4 lo
kasi dengan tanah bekas eigendom 1240 sisa seluas 63180 
meter persegi.Dalam hal ini tanah diberikan kepada pihak 
ketiga dengan hak pakai/sewa.Sehubungan dengan rencana

28.
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peruntukkan dan penggunaan tanah yang bersangkutan, maka 
hak-hak atas tanah yang berasal dari hak pengelolaan da
pat diberikan dengan hak milik,hak guna b;:ingunan, dan hak 
pakai,

2. Status Tanah
Tanah hak pengelolaan statusnya adalah tanah negara 

yang oleh Negara diberikan kepada pemerintah daerah,ins
tansi, dan atau badan hukum pemerintah.

Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotama
dya Surabaya dapat diperoleh dari:

a. membebaskan tanah dari penduduk.Penduduk yang ta- 
nahnya terkena pembebasan mendapatkan ganti rugi, 
dalam hal ini ditangani oleh Panitia Pembebasan Ta
nah Untuk Kepentingan Negara(P2TUN);

b. tanah yang langsung dikuasai Negara dan diminta 
oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya;

c. tanah bekas eigendom gemeente yang telah dikonver- 
si menjadi tanah pemerintah daerah; S '

d. tanah liar,setelah diputihkan diberi surat izin pe- 
makaian tanah oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Su
rabaya ;

e. penduduk menyerahkan haknya secara sukarela,kare
na merasa kesulitan dalam mengurus sertifikatnya. 
Dalam hal pihak ketiga tersebut akan memperoleh

29*
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3 0 .

hak pakai di atas tanah hak pengelolaan yaitu apabila me- 
ngajukan dan menyelesaikan menurut tata cara dan wewenang 
sebagaimana yang telah diatur dalam PMDN no 5 tahun 1973 
jo PMDN no 6 tahun 1972.Dan se^elah surat keputusan pem
berian hak dikeluarkan masih harus dipenuhi lagi syarat- 
syarat yang lain untuk mendapatkan sertifikat hak atas ta
nah tersebut.

3. Sifat dan Giri-ciri Tanah
Hak pengelolaan mernpunyai segi publik rechtelijk,

di samping segi-segi perdatanya.Oleh karenanya tidak di
es

berikan kepada perorangan dan badan-badan hukum perdata. 
Hak pengelolaan termasuk hak atas tanah yang didaftarkan 
menurut PP no 10 tahun 1961.

Hak pengelolaan ini meliputi segi-segi peruntukkan, 
penggunaan,jangka waktu,dengan ketentuan bahwa pemberian 
hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan di- 
lakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peratur
an perundangan yang berlaku.
Apabila ditinjau dalam PMDN no 1 tahun 1977 pasal 3 nya 
ditentukan bahwa penyerahan bagian areal tanah kepada pi
hak ketuga dilakukan dengan perjanjian tertulis yang dibu- 
at dengan akte notaris.^

Q
• Effendi Peranginangin,S.H.,Hukum Agraria I Sari 

Kuliah(1),hal.113« 1

^Boedi Harsono, op. cit.»hal. 421. \ PERpulr
j'U N IV H R SiT A S A i& LA N G G A ' 
L S U R A B A Y A
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Untuk perjanjian penggunaan tanah ini bukanlah per 
janjian sewa-menyewa.Dengan demikian pemegang hak pengelo 
laan tidak dapat menyewakan tanahnya.Secara riil nampak- 
nya sebagai perjanjian sewa-menyewa,tetapi sebenarnya bu
kanlah suatu perjanjian sewa-menyewa.

Pihak ketiga guna memperoleh bagian-bagian tanah 
yang diperlukannya,maka harus membayar uang pemasukkah 
terlebih dahulu kepada pemegang hak pengelolaan.

Mengenai jangka waktunya ada batasnya yaitu untuk 
hak pakai di atas tanah hak pengelolaan adalah berjangka 
waktu 6 tahun.Apabila jangka waktunya telah berakhir,ma
ka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan permohonan per- 
panjangan dari instansi agraria.
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PROSEDUR TERJADINYA SERTA PEROLEHAN 
HAK PAKAI YANG BERASAL DARI TANAH HAK 
PENGELOLAAN KODYA DAERAH TINGKAT II 

SURABAYA

1. Tata Cara Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah 
Hak Pengelolaan

Tata cara pemberian hak^atas tanah diadakan dalam 
rangka pelaksanaan PMDN no 6 tahun 1972,tentang "Pelim- 
pahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah".

Pihak ketiga yang mengajukan permohonan hak milik, 
hak guna bangunan,dan hak pakai,yang memperoleh penyerah- 
an harus disampaikan melalui perantaraan pemegang hak pe
ngelolaan yang bersangkutan.
Pemegang hak pengelolaan tersebut wajib melengkapi berkas- 
berkas permohonan tersebut dan meneruskannya kepada men- 
teri dalam negeri/gubemur kepala daerah yang bersangkutan.

Tata cara permohonan hak atas tanah ini mengikuti 
tata cara permohonan sebagaimana yang diatur dalam PMDN 

no 5 tahun 1973.
/ Dalam hal pihak ketiga mengajukan permohonan hak, 

maka ada 3 tingkatan:
a. mengajukan peresmian kepada Dinas Tanah dan Rumah 

Kotamadya Surabaya;

EAB IV

3 2 .
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b. mengajukan penelitian,dalam hal ini dilakukan oleh 
Dinas Tata Kota Daerah Tingkat II Kodya Surabaya;

c. mengajukan izin bangunan.
Setelah pihak ketiga menerima hak,maka pihak keti

ga tersebut wajib membayar biaya administrasi kepada kan- 
tor bendahara negara dan sumbangan kepada yayasan dana 
landreform serta biaya pendaftaran tanah sebagaimana di- 
sebutkan dalam PMDN no 1 tahun 1975.

Dalam garis besamya tata cara pemberian hak pakai 
atas tanah dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. pemohon melalui pemegang hak pengelolaan mengaju- 
kan permohonan untuk mendapatkan hak pakai atas ta
nah perantaraan walikota c.q.Kepala Kantor Agraria 
Kotamadya Surabaya;

b. syarat pengajuan permohonan ditentukan sebagai be
rikut :

1. surat pendaftaran tanah,dalam hal ini harus 
aslinya dan salinan sertifikat;

2. letak tanah yang dibuat oleh pemohon;
3. akte pendirian dan pengesahan badan hukum 

dari menteri kehakiman, bila yang mengajukan 
permohonan adalah suatu badan hukum;

4. surat-surat bukti perolehan hak secara ber- 
untun;

5. gambar situasi/ukur yang dibuat oleh seksi
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pendaftaran tanah;
6. memboyar uang muka untuk menyelesaikan per- 

mohonan tersebut yaitu:
a. biaya pengukuran;
b. biaya pemeriksaan tanah;
c. biaya fatwa tata guna tanah.

2. Proses dan Cara Memperoleh Hak Pakai
Pemberian hak atas tanah oleh pemerintah pusat ke- 

wenangannya dilimpahkan kepada gubemur/bupati atau wali- 
kota kepala daerah.Pelaksanaan pemberian hak atas tanah 
tetap dilakukan oleh instanni-instansi agraria di daerah 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengenai hak pakai ada sedikit perbedaan yaitu an- 
tara hak pakai menurut Undang-undang Pokok Agraria no 5 
tahun I960 dengan hak pakai yang diberikan dari hak atas 
tanah pengelolaan.

Hak pakai menurut Undang-undang Pokok Agraria no 5 
tahun I960 dapat diberikan:

a. oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini direktur 
jendral agraria;

b. diberikan dengan cuma-cuma atau dengan pernbayaran 
ataupun berupa jasa apapun;

c. dapat pula diberikan pada tanah pertanian dan ta
nah bangunan.
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Sedangkan hak pakai yang diberikan dari hak atas 
tanah pengelolaan dapat diberikan:

a. oleh pemegang hak pengelolaan dalam hal ini instan- 
si/departemen dan jawatan pemerintah serta badan- 
badan hukum yang ditunjuk pemerintah;

b. setiap setengah tahun sekali memberikan uang pe-
t masukkan kepada pemegang hak pengelolaan tersebut;

c. dapat memperpanjang jangka waictu yang telah diten
tukan dalam hal ini jangka waktunya adalah 6 tahun# 
Hak pakai yang diberikan kepada pihak ketiga ini

tidak bersertifikat,karena apabila instansi/departemen 
yang dalam hal ini sebagai pemegang hak pengelolaan sewak- 
tu-waktu memerlukan tanah pengelolaannya maka dapat dita- 
rik kembali,oleh karenanya hak pakai ini diberikan dengan 
surat keputusan pemberian hak saja sudah cukup.

Dalam hal ini Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya Su
rabaya yang berdasarkan surat keputusan Walikota Kepala 
Daerah Kotamadya Surabaya no 93/K untuk:

a. mengusahakan dan menyediakan tanah untuk kebutuh- 
an pemerintah daerah dan warga Kotamadya Surabaya;

b. memelihara dan menguasai tanah-tanah dalam hak pe- 
nguasaan/hak pengelolaan Pemerintah Daerah Kotama
dya Surabaya;

c. menyelesaikan usaha-usaha pembelian,penjualan,pe- 
nukaranfpenguasaan,dan persewaan atas tanah yang
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dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Sura
baya;

d* mengusahakan pembangunan perumahan baru bagi pen
duduk Kotamadya Surabaya pada umumnya,baik yang di- 
biayal oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya 
maupun oleh investor swasta,dan mengurus serta me- 
nyewakan rumah milik Pemerintah Daerah Kotamadya 
Surabaya;

e. melaksanakan pemutusan pemilikkan atas tanah-tanah 
yang diperlukan Pemerintah Daerah Kotamadya Sura
baya.
Dinas Tanah dan Rumah juga telah mendapat hak pe

ngelolaan atas banian tanah yan̂ ; dikuasainya sehin^ga da
pat diberikan kepada pihak ketiga dengan:

1. hak guna bangunan;
2. hak pakai/sewa;

Untuk keperluan Pemerintah Daerah Kotamadya Sura
baya sendiri,telah diperoleh sertifikat hak pakai atas 
tanah yang sekarang telah dibangun dan ditempati yaitu:

1. gedung pemerintah daerah di Taman Surya;
2. gedung pemerintah daerah di jalan Jimerto. 

Tanah-tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Kotamadya Su
rabaya juga ada yang belum dimohonkan atau sedang dimohon- 
kan hak pengelolaan,tetapi tanah-tanah tersebut telah di
berikan kepada warga kota dengan hak pakai/sewa, ,
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Dalam hal pemberian izin pemakaian tanah,maka ada 
3 macam surat keputusan:

1. surat izin pemakaian tanah yang berwaraa hijau;
2. surat izin pemakaian tanah yang berwama kuning;
3# surat izin pemakaian tanah yang berwama merah*

Dalam hal ini yang bersangkutan harus mengajukan permo
honan kepada Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya
c.q.Kepala Dinac Tanah dan Rumah Kotamadya Surabaya.

Di samping pemohon harus mengajukan permohonan ke
pada walikota,maka ada persyaratan lain yang harus dipe- 
nuhi juga oleh pemohon yaitu sebagai berikut:

1. pemohon membuat surat permohonan hak pakai atas ta
nah Kotamadya Surabaya di atas kertas bermeterai, 
dengan ketentuan:

a. untuk pegawai negeri/ABRI harus ada legali- 
sasi dari kepala/komandan sebagai atasan 
dari pemohon;

b* untuk swasta harus ada legalisasi dari ca- 
mat atau lurah setempat.

2. permohonan hak pakai yang telah disetujui oleh Wa
likota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya,maka bagi 
pemohon disyaratkan untuk menyerahkan:

a. surat pemyataan bermeterai yaitu tentang 
kesanggupan membangun rumah/bangunan di atas 
tanah yang akan diberikan hak pakai;
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38.

b. menyerahkan 2 buah meterai a Rp.500,- dan 

5 lembar foto ukuran 4x6;
c. pemohon juga harus memenuhi seperti yang di- 

cantumkan dalam surat keputusan yang diberi
kan kepada peraohon, apakah itu berwama hi- 
jau,kuning,ataupun merah.

3. surat permohonan tersebut harus dilampiri pula su
rat keterangan dari sub seksi arsip dan pusat urus- 
an buku,bahwa pemohon belum/tidak tercatat sebagai 
pihak yang telah mendapat fasilitas penyewaan tanah 
Kotamadya Surabaya.
Bagi mereka yang telah menempati dan atau memba- 

ngun rumah/bangunan di atas tanah Kotamadya Surabaya,yang 
dalam hal ini disebut penghunian liar dan sebelumnya per- 
nah ditarik uang sewa atau belum diselesailtan izinnya,ma- 
ka harus mengajukan peresmian tanah sebagai berikut:

1. pemohon diwajibkan mengisi formulir bermeterai ya
itu permohonan peresmian/penertiban untuk pengesah- 
an hak pakai/sewa tanah Kotamadya Surabaya yang 
telah disediakan;

2. sebagai bukti pemakaian tanah tersebut harus di- 
lamp irkan surat-surat sebagai berikut:

a. surat penunjukkan tanah yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya;

b. surat pemyataan bermeterai yang menerang-
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kan secara historis pemakaian tanah terse
but. Surat pemyataan ini dibenarkan oleh 
lurah setempat dan dikuatkan oleh camat se- 
tempat pula;

c. gambar rooilijn terbaru yang didapat dari 
dinas perencanaan dan tata kota atas tanah 
yang dimaksud; 

pemohon mengisi fbrmulir surat pemyataan bermete
rai yang berisi kesanggupan membangun ban gun an di 
atas tanah yang dimohon dengan membayar sewa tanah 
setiap setengah tahun sekali.Formulir ini diisi 
apabila tanah yang dimohonkan peresmian itu masih 
merupakan tanah kosong;
bila tata guna tanahnya ditentukan untuk perusaha- 
an,tetapi kenyataannya pemohon telah membangun ru- 
mah/bangunan maka pemohon harus mengisi surat per- 
nyataan yang berisi kesanggupan untuk mematuhi ke~ 
tentuan tata guna tanah yang telah ditetapkan de
ngan ketentuan waktu paling lama 3 tahun; 
pemohon disyaratkan pula menyerahkan 5 lembar fo- 

to ukuran 4x6 dan 2 buah meterai a Rp.500,-. 
Setelah pemberian izin pemakaian ini sesuai dengan 

10 tahun 1961 jo PMA no 1 tahun 1966 jo PMDN no 1 
.maka pemegang hak pengelolaan dalam hal ini 
.arkan tanah dari pemohon dengan hak pakai ke-
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kan secara historis pemakaian tanah terse
but. Surat pemyataan ini dibenarkan oleh 
lurah setempat dan dikuatkan oleh camat se- 
tempat pula; 

c* gambar rooilijn terbaru yang didapat dari 
dinas perencanaan dan tata kota atas tanah 
yang dimaksud;

3* pemohon mengisi fbrmulir surat pemyataan bermete
rai yang berisi kesanggupan membangun bangunan di 
atas tanah yang dimohon dengan raembayar sewa tanah 
setiap setengah tahun sekali.Formulir ini diisi 
apabila tanah yang dimohonkan peresmian itu masih 
merupakan tanah kosong;

4. bila tata guna tanahnya ditentukan untuk perusaha- 
an,tetapi kenyataannya pemohon telah membangun ru- 
mah/bangunan maka pemohon harus mengisi surat per- 
nyataan yang berisi kesanggupan untuk mematuhi ke- 
tentuan tata guna tanah yang telah ditetapkan de
ngan ketentuan waktu paling lama 3 tahun;

5. pemohon disyaratkan pula menyerahkan 5 lembar fo- 
to ukuran 4x6 dan 2 buah meterai a Rp.500,-. 
Setelah pemberian izin pemakaian ini sesuai dengan

PP no M O  tahun 1961 jo PMA no 1 tahun 1966 jo PMDN no 1 
tahun 1977,maka pemegang hak pengelolaan dalam hal ini 
akan mendaftarkan tanah dari pemohon dengan hak pakai ke-
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pada instansi agraria sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku.

3. Jan^ka V/aktu dan Luas Tanah Yang Dikuasai
Luas tanah hak pengelolaan yang dikuasai oleh Ko- 

tamadya Surabaya kurang lebih 400 ha.Di samping itu,te- 
lah diuraikan di depan bahwa Dinas Tanah dan Rumah Kota- 
madya Surabaya mengeluarkan 3 macam surat izin pemakaian 
tanah*

Di dalam ketiga macam surat izin pemakaian tanah 
inipun ditentukan jangka waktu dan Xuasnya yaitu:

a, surat izin pemakaian tanah yang berwama hijau,di- 
berikan kepada pemakai tanah yang bangunannya ber- 
diri di atas ataupun letak tanahnya sudah sesuai • 
dengan tata guna tanah dan garis sempadan.Diberi- 
kan dengan jangka waktu 3 tahun dan luasnya tidak 
kurang dari 100 meter persegi;

b. surat izin pemakaian tanah yang berwama kuning, 
diberikan kepada pemakai tanah yang bangunannya 
berdiri di atas tanah ataupun letak tanahnya seba- 
gian terkena garis sempadan.Diberikan dengan jangka 
waktu 3 tahun dan luasnya kurang dari 100 meter per
segi;

c* surat izin pemakaian tanah yang berwama merah,di
berikan kepada pamakai tanah yang bangunannya atau
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pun letak tanahnya bertentangan dengan ketentuan 
tata guna tanah yang telah ditetapkan berdasarkan 
perencanaan dan tata kota.Izin pemakaian ini si- 
fatnya hanya sementara saja,oleh karenanya diberi
kan dengan jangka waktu hanya 1 tahun.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBERIAN HAK PAKAI YANG BERASAL DARI TANAH HAK 
PENGELOLAAN KOTAMADYA SURABAYA

ENDANG MURNIASIH



PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN M£N YELESAIKANNYA

1. Permasalahan Yan# Timbul
Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dalam hal ini 

dinas tanah dan rumah dalam memperoleh tanahnya antara 
lain karena membebaskan tanah dari penduduk.Tentunya pern- 
bebasan tanah tersebut dilakukan oleh panitia pembebasan 
tanah.Pembentukkan panitia pembebasan tanah ini ditetap- 
oleh gubemur kepala daerah tingkat I untuk masing-masing 
kabupaten atau kotamadya dalam suatu wilayah propinsi yang 
bersangkutan(Peraturan Menteri Dalam Negeri no 15 tahun 
1975 Bab I pasal 1 ayat 2).

Panitia pembebasan tanah dalam melakukan tugasnya 
haruslah berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ber- 
laku berdasar asas-asas musyawarah dan harga umum setem- 
pat(Peraturan Menteri Dalam Negeri no 15 tahun 1975 Bab I 
pasal 1 ayat 3).

Dalam masalah pembebasan tanah ini sering timbul 
permasalahan yaitu adanya spekulan-spekulan tanah yang 
membeli tanah dari penduduk setempat sebelum tanah itu di- 
bebaskan oleh panitia.

Ini berakibat panitia harus memberikan ganti rugi 

yang lebih tinggi.
Permasalahan yang timbul sehubungan pemberian hak

BAB V

4 2 .
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pakai oleh dinas tanah dan rumah:
a. sengketa batas;
b. izin rangkap;
c* sengketa yang timbul karena perkara perdata,misal- 

nya dalam masalah pewarisan.
Pada pokoknya pemegang hak pengelolaan dapat me- 

ngatur peruntukkan dan penggunaan atas tanahnya di sam- 
ping secara kontinyu memanfaatkannya yaitu adanya pemasuk- 
kan keuangan berdasarkan konpensasi.

Namun demikian,peraturan yang mengatur tentang uang 
pemasukkan kepada pemegang hak pengelolaan dalam rangka 
penyerahan dan pengusulan suatu hak atas tanah belum ada, 
oleh karena itu penyerahan dan pengusulan tersebut di atas 
dirasakan dapat mengurangi pemasukkan keuangannya.

Selain hal tersebut di atas,masalah yang timbul 
dalam hal pemberian suatu hak kepada pihak lain adalah 
bahwa sebagian tanah dikuasai kotamadya Surabaya menurut 
rencana peruntukkan dan penggunaan tanah tersebut akan di
berikan kepada pihak lain,permohonan haknya masih dalam 
taraf penyelesaian sehingga pengusulan hak atas tanah la- 
innya tersebut harus menunggu penyelesaian mengenai per
mohonan terdahulu.

2. Cara Menyelesaikannya
Dalam hal pembebasan tanah:

a, hendaknya panitia pembebasan berhubungan

43.
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dengan pemilik tanah yang sebenamya;
b. instansi yang membutuhkan tanah, sebaiknya 

tidak perlu memberikan informasi kepada u- 
mum,daerah mana saja yang akan terkena pem
bebasan tanahnya;

c. untuk mengatasi agar spekulan-spekulan ta
nah itu tidak merajalela maka para lurah 
harus secara kontinyu mengawasi penjualan 
tanah di daerahnya.Bila perlu lurah menanya- 
kan untuk kepentingan apa tanah tersebut di- 
jual.
Dan l u r a h  s e t e m p a t  d i m i n t a  m e m b e r i  p e n j e l a s -  

a n - p o n j e l a s a n  k e p a d a  p e n d u d u k n y a  a ^ a r  t i d a k  

m e n j u a l  t a n a h n y a  k e p a d a  s p e k u l a n - 3 p e k u l a n  

t a n a h .

Dalam hak pakai/sewa yang diberikan oleh Dinas Ta
nah dan rtumah Kotamadya Surabaya,masalah yang timbul da
pat diselesaikan dengan jalan:

1. sengketa batas dan sengketa perkara perdata sebaik
nya diselesaikan dengan jalan.musyawarah.Apabila 
hal ini telah dilakukan berulang-ulang,tetapi ma- 
sih juga menemui jalan buntu maka -pengadilan nege- 
rilah yang berwenang untuk memutus perkaranya;

2. sengketa dengan adanya izin rangkap semestinya ti
dak harus terjadi apabila pada bagian administrasi

44.
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dapat berjalan dengan lancar,tertib,dan teratur* 
Untuk mencegah adanya hambatan pemasukkan keuang- 

an hendaknya segera diterbitkan peraturan yang mengatur 
tentang Muang pemasukkan" kepada pemegang hak pengelolaan* 
Dalam hal ini uang masukan dibebankan kepada pihak keti-
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