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KATA PENGANIAR

Skripai ini aoya auaun dalam rongka msmenuhi oyarat 
untuk menoapoi golar kesarjonaan dari #akultas Hukum Univoiv 
sitaa Airlangga. Dongan berakhirnya ponyuounnn ekripai ini, 
borarti berakhir pula masa otudi yang soya tempuh eolaina ini 
dengan aegala ouka duka sehingga oudah oelayaknya apabila 
dalam keaompataa ini aayn mongucapkan oyukur kepnda Tuhan 
yang £sa karcna fcanpa bantuaruiyn amat culit bag! soya untuk 
dapat inampu menyelesnikan tugas ini*

Pada kesompatan ini# eaya oampaikan ucapan torima 
kaaih, pertaraa kopada para guru bo oar don guru be oar luar 
biaaa* para dooen don doaen luar biaaaf serta para aoiotcn 
Fakultas Hukum Univoroitao Airlangga yang aelama ini tolah 
momberikan bokal ilmu pengotahuan kopada aaya sehingga o£̂ - 
ya dapat mencapai tingkat aeporti sokarang ini.

Kedua kopada para petugas perpustakaan. nonoksnkta 
Univorcitao Airlangga dan kopada para petugas perpuatakaan 
Kantor Gubornuran di Surabaya yang tolah momberikan bantuan 
dan monyediokan faoilitao-faailitaa yang oaya perlukan do- 
lam monyolooaikan etkripoi pad a khuauonya dan studi pada 
umumnya. Domikian pula kopada aoluruh karyawan frikultao Hu- 
kum Univoraitaa Airlangga yang aolama ini tolah mombantu 
dan melayani soya baik dalam uruaan pondidikan maupun koma- 
haQiswaan, soya aampaikan torima kasih*

Kotiga kopada ptmpinan aorta ataf karyawon P3KP BAS
iii
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Bnmtos Cabang Jombang yang tolah dongan ouka re la membori- 
kan oegala infomasi oorta petunjuk dal an rangka penyuoun- 
an okripai ini sebab tnnpa petunjuk~potun;Juk belian muota- 
hil okripsi ini dapat terauoun* Uhtuk ini soya ucapkan baF- 
nyak terima kasih*

Keempat kepada Ayahanda Adi Wioaotro beraama eoluruh 
keluarga yang telah meraborikan dldikan dan dorongan untuk 
lebih maju dan tokun dalam studi dongan ponuh kaoih aayang, 
ketabahan* dan kesaboran oerta pongorbanan yang tlada taro- 
nya* snya ucapkan terima kauih yang sodalam-dalamnya*

Komudian, kepada Bapak Soadalharp 3*H. selaku pea* 
bimblng I yang beroedia memborikan bimbingan dalam ponyuuun** 
an skripoi ini dengan aabar dan ponuh tanggung jawabt oorta 
beraodia memberlkan petunjuk yang bormanfaat untuk melon#* 
kapi bahan yang soya kumpuikan dalam nenyusun skripsi inig 
saya sompaikan terima kasih sodalax&̂ alamnya.

Domiklan pula kepada Bapak Wionu Suoanto* S.H. , ae- 
laku pombimbing II yang tolah boraodia raombaca* menolaah, 
dan momberlkan beborapa catataa oorta korokoi torhadap 
okripoi ini, daya sampaikan terima kasih yang dalam*

Akhiraya* skripoi ini soya harapkan akan mempunyai 
arti dan kegunaan bagi dunla ilmu pengetdhuan pada umumnya 
oorta pongetahuan hukum pada khuausnyaf atau oetidak-tidak-

iv
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nyct dapat nompunyai nilcd sorta dapat monyuaraknn kohendnk 
dim cito-cita ouatu bangoa yang sedang raonbongun*

Surabnya, 17 Juli 1982
j

Sudijanto

V
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B A B  I 
P E N D A H U L U A N

Meta mengatakan bahwa dalam kehidupannya manuoia 
sangat 6 rat hubungannya dongan porooalan tentang tanah. 
Bahkan sebagian be oar dari kohidupannya hampir seluruhnya 
tergantung dari tanah. Dalam oejarah poradaban mnnuaia dap- 
pat disaksikan gerak perpindahan ookoXoinpok raanugia untuk 
menenri tanah-tannh yang subur bagi pertanlan mereka* Do
ngan adanya daya guna tanah itulah yang memungkinkan more** 
kai totap leotari untuk hidup* Sojak bnngsa primitif pada 
masa lalu sampai manunia modem devrooa ini dalam eoal ta
nah prinoipnya sama» yaitu* raengeksploatasi tanah domi ko- 
lootarian hidupnya.

Tanah bukan Baja sekedar tempat borpijak, tempat 
tinggaly tetapi lebih dari itu, morupakan ouatu pokok adâ - 
nya daur kehidupan makhluk di ponnukaan buni# Di soaping 
sebagai tempat tinggal dan bennukim bag! nanusia juga ce- 
bagai aumber kehidupan langsung bagi mereka yang bermata 
poncaharian sebagai petnni. Tentang hal ini9 Abdurrahman 
mengatakanf ♦’Dapat pula tanah dipandang sebagai suatu har- 
ta yang boroifat permonen, karena momberikan kemantapan so* 
bagai oadangan di masa yang akan datang bag! porailiknya*

* Abdurrahman, Boberapa Aspektn tentang Hukum A/yrarla»
Allumni, Bandung, 1980, 1# T

1

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi CEK  DAM DALAM  RANGKA PROYEK 
PEN GAWETAN  TANAH DAN PELESTARIAN ALAM, GANTI RUGI DAN 
PERMASALAHAN,  SERTA PENYELESAIANNYA 
 

SUDIJANTO



Pendok koto tanah mempunyai poration yang penting dalam kehi-
dupan monusla# Vernon Gill Carter don Horn Dale, guru besnr
ekologi di Univer3itaa Oklahoma dalam bukunya Top soil and
Civilation yang dikutlp oleh Daldjooni, menuliskant

Manuoia dengan peradabannya tergaatung dari tanah yang 
oebagai eoorang ibu momolihara dan membeoarkannya« Pâ * 
sang surutnya poradabon bertalian erat dengan peraanfâ  
atau atau peromchnn manuoia tertia&ap Icvpiaan atao dari tanah.2

ttanusia, balk yang berporadaban tinggi ataupun yang masih 
primitif mereka sama adalah hanba alam belaka. Jadi, bukan 
majikan dari alam, maka sotiap kegiatannya haruelah diseeu- 
aikan dengan oifat dan kemanfaatan alam.

Tidak dapat dioangkal lagi bahwa tanah bag! kehidup  ̂
ah manuoia tidak hanya mengandung nilal ekonomls belaka* to- 
tapi menynngkut pula aopek-aspek aooial, budaya, bahkan po- 
litik don, pertahanasa*

1* Alasan Pemillhan Judul
Dengan menyitir koluhan Crsiemok, oeorang tokoh p©** 

lindung alam dari Frankfurt, mongatoknn; "Haoanya tidak ada 
lagi terapat di bumi klta bagl hewan".̂  Kiranya mudah memac*

2Dald̂ ooni, K#, Penduduk ■ Llnflkungnn dan Maaa Doponp 
Allumnl, Bandung, 1977» h» 39*

^"Tanah Subur Penjamin Surplus Produkoi", Kompas. 25 
llarot 1977, h* V*
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horai don moaobok maksud keluhan teraebut* Sobagai ooorang 
tokoh polindung olam bolch jadi ia prihevtin dongan koadaan. 
alam dewoca ini. Ekaploataai oumbsr-oumber alam yang tak~ 
terkontrol, aorta penggunaon teknologi don ilmu pongetahu- 
on eemnkin morapercopot proses koauaon dunia. Dalam jangka 
pendok ini memang tidak dapat dionngkal lag! keberftaailan- 
nya dalnm meningkatkan kesejahternan manuoia* TeknolOgi don 
ilmu pongetahuon begitu diagung-ogungkon oleh sebogian be- 
ear umat manuoia modem. Begitu agungnya scunpai Bacon, fil- 
suf Ylinani pomah mengatakan HIlmu pongotnhuan adalah ke~ 
kuaoaan"*^ 2tetapi di balik itu, tanpa dioadari bahwa yang 
dia£un$cannya dapat monjaUi oebuah bumorang yang raonghan- 
curkan peradaban manuoia itu oendiri ■

Hemang ilmu pengetahuan dan teknologi bukan msrupa^ 
kon oatu-aatunya faktor yang rautlok, totapi tak berlebihan 
apabila dikatakan sebagai penunjong keauoan bum! don yang 
terponting dan rautlak adalah pada faktor mnnuaianya oendiri* 
Akhimya, dapat soya katakan bahwa kohcuicuran peradaban ma
nuoia dan biuni aobagni sumber daya alam berpangkal pada ko** 
angkuhan dari manueia oendiri aorta sikap yang moremehkan 
terhadap koleotarian oumber daya nlanu

^Beerling H.P (terjemohan Haoan Amir), KLloafat Do- 
waoa Ini. Baled. Puotaka, Jakarta, 1961, h. 14.
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Sejoroh menunjukan bnhvra porlodangan liar yang bsr^ 
pindah-pindnh akan menirabulkan keruoaknn tanah yang diting- 
galknn. Keoenderungan manuoia untuk mencari torapnt-tempat 
yang oubur telah mondorong mereka untuk borpindah-pindoh* 
Tidak diaadarinya bahwa tolah ditinggalkan nodo^ioda ynng 
paroh di bagion-bagian pormukmm bucrU

Bolakangan ini* masolah tanah dan boneono^benoana 
yang timbul sebagai akibat tergonggurtyja keeeimbnngon alam, 
dan lingkungan hidup nruloi monnmpakan diri. Kosadaran manur* 
oiapun mulai tampak di onntv-oini nkan pentingoya usaha po^ 
ngtUTotnn tanah dan pelostorion alam* Dengan cendirinya ko- 
oadaron ini murioul dari balik kooonooan akan masa depan 
manuoia ynng dlkaitkcn pada kemanpunn oumber daya alam di 
xaaaa mendatang*

Di Indonesia, maoalah tanah dan lcoleotarian alam 
msnjadi maoalah yang oeriuo. Hal ini sebetulnya bukan mo- 
rupakan hal baru di Indonesia* Kosadaran akan pentingnya 
pongawjtan tanah tolah leuna tunbuh* Hal ini terbukti do-* 
hgnn dltorbltkannya undang-undang untuk monjaga hutan 
dari koruoakan oloh penduduk pada tahun 1865» yaitu Bosch*- 
rcotgeving*

Borbogoi keadaan soperti banjir yang hampir monjodi 
longgonon di berbogoi tempat di Indonesia, kekoringan se
bagai akibat gundulnya huton-huton tolah nampak di sana^ 
sini* Direktur Jenderal Kehutanan mongungkapkan sebagai 
borikuti
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"Kita aemua monyodari, bnhkcui oudoh mulai meraoakan aki- 
bat-akibat yang ditimbulkon oleh adanya tingkat keruaak- 
an Dumber daya alam, hutan* tanah dan air pada lahan 
yang gUndulijsorta tordapatnya padang alan̂ -aj-ang yang 
luaa dongan akibat timbulnya bahaya erosi dan banjir 
yang makin melanda, morupakan maoalah yang harus sogora 
kita ataoi bersoma* "5

Erosi bolum terlrcndalikan, banyak data yang menyata- 
kan sebagai haoil penelitian ataa kandungan lumpur di sungai-* 
sungai di Indonesia. Tendensi keadaannya benar-benar priha^ 
tin apabila erosi dan polumpurnn demikian marajalola. Seb 
contoh* Kali Brantao pomah. mondapat ponolltian pada tahun 
1915 porihal proaoa pondnngkolonnya. Menurut motor bagian 
Kortoaonoj sekitar waktu itu oaja sotlap tahun bortambah 
dangkal kurang lebih d m  centimeter dan empat centimeter di 
Kediri.^

Koadaan oomaecun ini torus mondesak peraerintah untuk 
mengataoi dongan oegora* Uoaha dan tokad ini dapat dilihat 
dengan dieanangkanny n maoalah ini dalam Ketotapan MPR No- 
mor IV/ilPfl/1978 tentang Garia-garic Booar Halim Negara, 
borkenaon dongan orrih dan' kobijakoanaan Pembangunan Pola 
Unrum Pellta 111 pada bagian umum angka dua puluh dieobutkan, 
••Agar pemanfaatnn tanah mmgguh»mmgguh membantu usaha me
ningkatkan keeejnhterana rakyat aorta monujutkan koadilan

5

f̂ttrektur Jondoral Kohutanan, Pidato Pongarahan Pada 
fiapat Rogional Bontuan Penghijauan dan Roboioaoi, Surabaya 
Popt> 24 November 1980, h* III*

^Meknik SopintaaM, flisi (Uajalah Informaoi Reboiaar- 
si don Rahabilltooi)* Ho^or Tahun I, 1981 $ h«95*
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oooinl, maka dl Damping laenjaga kelootaricinnya perlu dilak- 
oanakan ponataan kerabali penggunaanf ponguaaaan, dan pemi- 
iikan tonah”*

Bordaoarkan kotentuan taraobut jeloo bahwa mooaloh 
ini perlu ciendapat porhation yang oorius dari oonua pihak 
di Indoneoia» di samping parti oipaoi masyarakat cunat dipox** 
lukan* ftlaoalah ini adalah morupakm bahaya baru bagl kcoe- 
jnhteraaa suatu negara don bangsa yang merupnkan portanda 
proaeb ponggurunan raujai berlangoung# bonoana dicortif ikaai* 
Sebagai contoh, apa yang tolah torjndi di Kooir, proooe 
pongguruncui dirasakan oobngai ancanan kODejahtoraan yang 
haruo ditanggulangi cekuat-kuatnya# Ton tang hal toraobut 
adalah morupakan konyatann yang diungkapkan olch Nabil 5a-

7bboh, rodaktur AX Ahram di Kairo yang dikutip Daldjoeni.1
Bongan nemruidnng maoaloh di atan9 adalah tidak box'- 

lobihan apabiXa dikatakan bahtm di Indonesia bahnya torse— 
but nulai menanpakan diri pula* Uoaha dalora rnngka penyo- 
lonaian maaalah inilah. osrta dengan adaaya hambatan-fcarabati* 
an yang mungkin timbul dal am polnkoannonnya tolah mondo*- 
rong anya untuk momilih judul di ataa dan menjadikan alno
on utama pcnuliBan* dan peail̂ Jhan Judul ini*

Sobagai alaoan kodua adalah dalcun rangka uoaha tej>* 
oobut di ataai bahwa pembangunan oek dam sobagai caloh I _y

6

7D0ldjooni» QpA_cit»t h* 59.

i
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satu oara untuk mengondalikan erooi dan uaaha momulihkan 
kogunann tanah amat menarik perhatian soya untuk dikaji 
lebih dalam# Hal ini diaebabkan oleh Bifat cek dam yang tl- 
dak pormanen aorta menyangkut tanah dengan berbagai hak di 
ataanya* Berbagai roaealah raungkin akan timbul sehubungan 
dongan pembangunan tereebut raongingat akan pentingnya tuju- 
an oek dam raun$cin akan terjadi hal-hnl yang kontrovorsal 
yang menyangkut maoalah kepontingan pemilikan tanah* yaitu 
oekitar maaalah ganti rugi dan statue tanah. oelanjutnya 
apabila cok dam sudah tok berfungsi lagi.

2# Tuition Ponuliaan
Scouai dengan judul tuliaan ini, yaitu sekitar masa^ 

lah pembangunan cek dam dalam rangka uaaha pongnwetan tanah 
dan polo otarian alara yang sangat orat hubungannya dengan tap* 
ta guna tanah, maka tujuan utama dalam penulisnn ini adalah 
untuk mcngkaji serta raenguraikan hal«4ial apa saja yang mung- 
kin timbul sebagai akibat dari ueaha pengawetan tanah* khu- 
cunnya dcngan pembangunan cek dam*

Permasalahan yong mungkin timbul dapat borupa hal 
yang beroifat positif dan nemberikan kemanfaatan bag! kohl- 
dupan unat manuaia dalam memportahankan koooimbongan ling*- 
kungannya, tetapi kadang-kadaag juga dapat borupa hal yang 
bsrsifat no gat if sehingga merugikan kepontingan umum dan 
aaoyorakat banyak#
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Tujuon oolanjutnya dari penuliean Ini adnloh borueaha 
untuk ikut mengupoa dan meneari ear<v-cara ponyelcsaion yang 
positif don kunstruktif untuk dapat member! kan manfaat bag! 
uonhtv̂ ionhn pangarootan tanah aorta yang borkaitan dengan ma- 
solah teroobut pada maaa mondatang.

Bngi diri soya ynng sodang mempclajari bidang ilmu 
hukum* khttauonya hulaun agraria, dongan makuud bahwa pendcv- 
laman tontang masalah ini oecara otomafcia ok tin mondapatkan 
crnatu gambaran tentnng oeluk boluk portanahan dan uaaha po- 
ngaturnnnya ngor tanah manpu memborikan haoil yang optimal* 
Si aamping itu ok on memborikan pondongan baru tontang masa- 
lah yang dihadapi nogara dewaoa ini. Pada polakaanaan cok 
dam mungkin akan timbul berbagai maaalah yang akan dihadapi 
oleh rakyat oocara langaung dan monyungkut pangkal kehidup- 
annya sebagai pctruii* ,

Bagi dunia ilmu pengetahuan penulioan ini berraaksud 
untuk ikut mcncunbah kelengkapan pada perbendaharaan ilmu 
pongetahunn, terutama dari oumbongan pomikiran yang sangat 
oedcrhana aifatnya oohingga jika pada euatu soat dibutuhkan 
akan mampu momborikan komanfaatan dan kogunann*

3* Hotodoloffi dan ftondokatan Kasainh
Suatu pombahaoan maaalah akan berhaoil dan mongenn 

pada aasaronv apabila topat dalam menggunakan matode dan 
"cartv-oara pondokaton terhadap maoalah yang dibahas* Dalam
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penulisan ini untuk mendapatkan hasil pembahasan yang maatap 
dan terorah* akan digunakan dua metode pembahasan sec ora bea>- 
oama-sama dan terpadu. Kedua metode yang sudah lazlm dikenol 
dan dipakal dal am dioiplin Umiak* yaitu metode Induktif dan 
metode deduktifi

Dengan demikian c.ora pendekatan akan dilakukan dari 
dua segi yoitu segi praktis di satu pihak dan teoritis di 
pihak yang lain* Dal am penulisan ini akan dijumpai berbagai 
cara yang pada suatu saat akan digunakan teori-teoid yang 
ada (asas-asas yang umum, peraturon-peraturan, dan ajaran- 
a jar an para sarjana terkemuka)* Sebagai penunjang dal am pen*- 
dekatan ini, otomatts oaya tumpukein pada kelengkapan refe- 
renei yang ada dan tersedia*

Ealam segi praktisnya akan digunakan data serta ke- 
nyataan yang diakui oleh umum yang merupakan fakta-fakta ;;« 
yang kemudian dipakai untuk monunjang teori yang saya guna*- 
kan. Sebagai penunjang dalam hal ini adalah iuformasi-infor- 
maei yang berupa berita tcntang fakta yang ada dan dapat di-

oolah menjadi suatu data.

4* Siotematikq Ponulisan
Gunn memperoleh hasil penulisan yang tepat sesuai de

ngan yang dimak&udk&n dalam judulnya, maka penulisan ini

9

ftSoetandyo Wignjosoebroto* Handout Metode Penelitian« 
Pakultas Hukum TJniversitas Airlangga, 1979 p 3*
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akan ooya mulal dengan bab I sobagai bab pondahulunn* Socara 
oingkat okan dijQlaokon keadaan portanohan don lingkungan hi* 
dup dowooo ini oecara umum serta yang ada di Indpneaia* dan 
uonha yang telah dan tengah dilakukan oleh pomorintah saat 
ini# Hal inilah yang akhirnya nonjadi alaonn pemilihan judul 
dalam ponulisan. !Pentang hal ini dijolaskan dalam sub 1 bab I. 
Solanjutnya pada subbab borikutnya oecara borturut-»turut mem- 
boriknn gtanbarnn tentang tujuan ponulionn aorta maksud ponbcv- 
haoan, yaitu tentang hal yang mendorong soya untuk menulio 
inif boloh jadi sifatnya sangat subyoktif* Akhirnya, bab ini 
ditutup dongan uraian mengenai motode dan cam pendekatan 
raosalah boserta sistomatika dalam ponulisan ini, jadi borupa 
pertanggungjavraban ponulisan dan ponyusunan* Seperti lasim- 
nya pada karyar*karya tulio, hal torsobut di atas soya lotok- 
an sobagai bab ponddhuluan yaitu sobagai bab I* Pada bab 
ini tidak lain hanya sobagai pongantar untuk sodikit mombori 
gambaran tontang materl ponulisan socara koseluruhon balk 
sokitar obyck pembahasan maupun unaur oubyektifitas soya 

- sondiri, sefhingga terciptolnh tulisan ini.
Sodang pada bab II akan berioi uraian tontang eietem 

penguaoaan tanah dan pemilikan di Indonesia* Dalam hal ini 
akan monyajikan boborapa poraturan dan toorl-teori sobagai 
das or anallsa serta pemikiran sohingga Jolas maksud yang di*- 
tonjolkan dalam bab ini* Socara kesoluruhan, oemua tidak 
akan torlopas pada masalah pada bab lnl, maka uraian tontang
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maoolah ini dapat menambnh kojelaoon tuliann ini keseluruh« 
on# Menurut hemat soya matori yang ada dalam bab ini 3angat 
penting untuk di kodepankan dalam membrthas maaalah tontang 
tannh, oebab segala perznasalahan tidak akan terlepas dari 
oiatom agraria yang ada*

Pada bab III, akan mengandung unaur-unsur peraecnhnn 
porsoalan yang dilakukan di Indonesia* P&ngan aendirinya 
akan berioi pongortian tentang materi yang digunakan raeme*- 
cahkan maaalah. beserta program-program yang digunakan se- 
cara kosoluruhan* Tentang eksiotonoi proyok penghijauan, 
dan cok deun sebagai salah satu usaha yang dilakukan oerta 
hal yang berkaitan dalam peabangunannya* Pada bab ini su- 
dah acwaj amya apabila oaya eajikan pokok**pokok/inti dari 
masaloh yang sedang dibahas* Dnlam art! pada bab ini pula

»
menurut oaya topat bila soya mulai menyajikan uraian-ural* 
an pokok-pokok matori daripada obyck pombohaoan*

Untuk bab IVf adalah uraian tentang maoalah ganti 
rugi tanah* baik secara uraum maupun pengaturannya yang khu— 
mia ada di Indonesia* Arti penting dalam uraian ini adalah 
disobabkaw. karana dalam rangka uoaha pongavrotan tanah 86- 
bagai aaoaran proyok penghi jauon adalah menyangkut tanah 
rakyat* Hal. ini yang merupakan bagian yang erat hubungannya 
dongan bab III di atas yang mana soya letakan sebagai bab XV 
oebab merupakan bagian yang tak torpisahkan dengan ndanya 
segala uoaha yang menyangkut tentang tanah dalam penulisan

11
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Ini khusuonya pada uraioh bab III*
¥

Torokhir* sobagai bab penutup adalah bab V* yang bo* 
rupa rnngkuman dalam wujud ouatu kooirapulan dari hal*4ial 
yang telah diuraikan di atas# Di samping berioi beberapa 
bunh Damn yang dapat diport euigguagjaTObkan.
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B A B II
TENTANG PENGUASAAH DAI? PEMILIKAN TANAH 

DI INDONESIA

1. Pengortion Perumaaoan Tanah- oleh Ifo/mra
Dalom bab pendahuluan aecara eingkat telnh dijelao- 

kan bahwa tcuioh di Indonesia merupakon hoi yang kompleko. 
Tanah raorupakan sumber dnya nlnn dan faktor produkoi yang 
utamai balk bagi pembangunan maupun unaur pokok koeejahto- 
raan rakyat# Diharapkan tanah yang morupakan komponcn utâ - 
ma untuk meneapai koaejohteraan rnkynt dapat mswujudkan 
pemerataan pembangunan aecara kcooluruhan dan koadilan ao- 
oial* Eaensi Pancaoila don Undang-undang Daoor 19451 khu- 
ousnya paoal 33 ayat 3# monyatakan bahwa bumif air, don 
kekayaan yang terkandung di daliunnya dikuaooi oleh negora 
don diporgunokon untuk coboooivboeanJjamakrauran rakyat# 

Borpangkol tolak pada ketentuan teroebut di atao 
bororti nogara levmt pomorintah honya dapat motallih oatu 
altomatif, yaitu, horuo zsompu Eaowujudkan don mengubah ko- 
kuatan ekonomi potonsiil yang terkandung dalam bumi, air, 
dan ruang angkaoa menjndi kokuatan ekonomi rill# Pada 
okhimya akan terwujud keadilan sosial bagi oeluruh rakyat 
Indonesia. Tidak dapat dioongkol lagi bahim paoal 33 ayat 
3 Undang-undong Dasar 1945 teraebut merupakon "patokan" 
daoor dari otelsel pertnnahon di Indonesia*

13
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SI aeponjong so jar oh Indonesia* borbngni oitera don 
steloel pertomihan telah ditorapkan aillh berganti • Ini me- 
rupaknn suatu hal yang wajar, aobab paanlah ini aangat tei>- 
gontung dari sifat ponguaoa pada masa itu. Pada znnaa raja- 
raja dahttlu, faham milik raja (voratendomoin) dan hak milik 
raja (vorotenigendomarecht) timbul begitu kuatnya. Kekuaocv 
an raja begitu luaonya, tidak hanya mempongaruhi hak uloyat 
poraekutuan, tetapi juga hok-hok perorangan sohinggo hak 
milik aknn berubnh menjadi hak mengelola tnnah atnu hak me- 
mungut haail oaja. Stoloel yang deraikian ini tumbuh dengan 
kuatnya pada waktu itu, monurut lor Haar dalam bukunya Asao~ 
asos dan suounan Hukum Adat yang dikutip Erman Jtodjagukguki 
"keadoon semaoam ini dioebabkon karona adanya anggapan bah- 
wa raja aenurut adat adalah oegalo-galanya# Jadi aemuanya

Quntuk raja dan kepunyaan raja***

Dengan ddtangnya Belanda di Indonesia, otoloQl tanah 
dikaitkon dengan kepontingan aoreka. lloraang, pada mulanya 
pemerintah kolonial lebih menyoeuaikan diri dengan faham 
yang telcih ada sebeluranya yaitu faham milik raja* Hal ini 
disebabknn meroka berkepontingan dengan poniuka-pemuka adqt 
dan organioasi-orgnniaaoi desa dalam uonhonya mendapat pe«*

^Srman Radjagukguk, "Pemahamon Rokyat tentang Hak 
ataa Tanah*', Prisma# No,, 9, September 1979, 7*
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ngaruh untuk menorik keuntungan yang oeboGax'-beGarnya* 
Bogitu pula pada porrauiaan penjajahan Bolonda, pada zm* 
mon Baffles faham milik raja dan hak milik raja juga di~ 
akul. Totapi dalam tcorinya Raffles monyatakon bohwa ra^ 
ja onraa dengan gupcrmen, dongan donikian aocara tidak 
langsung teori Baffles monyatakon bahwa oemuanya adalah 
milik gupermon. Soluruh tanah milik pemorintah dan rak
yat tak lebihnya hanya oebngai panyerra belaka (pachter). 
Hal ini apabila dibandingkan dengan yang tolah ditorap** 
kan oleh Bolanda* maka tampaknya Raffloo lobih togas ;me- 
nyathknn teorl domoinnya, terbukti dengan diakuinya eemua 
hak ataa tanah yang tolah ada* Sodang Bolanda* dalam bev-
tao~batae tortontuf maoihl mongakui tanah-tanah adat, atau

10hak atas tanah rakyat nsli* Ha ski pun domlki an Bolonda 
raaolh momanenngkan aaas domeinnya. Hal ini dapat dilihat 
pada ketontuan dalam Agrariocho Dosluit 1970 (S» nomor 118} 
yang raonyatakani Dengan tidak mengurnngi borlokunya keten- 
tuan kodua dan kotiga dari undnng-undang toroobut ( ayat 5 
dan 6 papal 51 IS), maka totap dipegang toguh dasar hukum

Pongakuon Bolanda torhadap hak jrakyat asli ini 
torlihat dengan adanya ketontuan dalam paool 51 Wot op do 
Indiooh Stoat© Inricting von Nederlando Indio. Khususnya 
ayat 3> 5* 6f dan 7, yang menurut hcmat onya adalah ouatu 
perkocualian dari aoaa domein yang totap dlpertohankan*
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yang raenyatakan bahira ooimia tanah yang tidak ada bukti
11hak eigendom, adalah kepunyaan nogara.4

Kombali pada ketontuonr-ketentuan tontang portae 
nahan dalam era komordekann. Bongan berlandaskan Undan#* 
undang Dasar 1945# khuausnya paoal 33 oyat 3 yang ineru- 
pakan landaann konatitusional dalam masalah tentang t»- 
nah baru pada tahun I960 lohtr undang*-undang yang raeng- 
atur maoalah ini* Pada akhimya terwujud juga undanĝ tui- 
dang naaional yang ookaliguo dengan tegao moninggalkcui 
Agrarieche wet 1670 vrorleaii kolonial.

Torlopas dari yang pro dan yang kontra, undang~ 
undang ini dalam konyataannya adalah produk naoional 
yang mongandung nilai-nilai baru. Honurut Sudargo Gau
tama, undan^undang ini moniuat hal-hal yang merupakan 
perubnhan yang rovoluoioncr dan draotio dalam bidang 
hukum agraria* Budi Haroono menyatakan, sobagai cu- 
atu perubahan yang fundamental dari hukum agraria Indo
nesia, yang borupa penjebolan hukum agraria lama dan 
pembangunan hukum agraria yang baru*^

^Paoal 1 Staatoblad tahun 1870, Ho. H8«

^Sudargo Gautama, Ifafairon Undnn/̂ *undon/? Pokok 
A/rrorlq, Allumni, Bandung, ,

^Budi Hareono, Hukum Aferaria (bcv?.I). Jambatan, 
Jakarta, 1975, h* 8*
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Masolah portanahnn di Indonesia diatur sedemikian 
rupa oohingga mampu nemonuhi qitarcita ooluruh brjigoa In
donesia* Idealism© bangsa itulah yang mewamai ketontuan- 
ketontuan dalam soal agroria, atau norupnkan. pencexminan 
daripada Pancasila Berta Undang*-undang Dasar 1945# Dnlara 
soal ptsrtnnchan menurut apa yang dikehendalci pasal 33 Un- 
dcng^undang Daonr 1945 $ khuouanya ayat 3* Hal ini ooperti 
yang tolah onya aebutkazi di nruka sebagai patokan dnsar 
dari pongaturan tanah di Indonesia* Penguasaan atas tnnoh 
oleh negara sopcrti yang dimokcudkan dalam kotentufcn toj>* 
cebut di ataa, apabila dilihat oopintao lalu akan meniny- 
bulkan kesan bahtro negara sebagai ouatu badan yang abstrok 
nemiliki caluruh wilayah negara*

Apabila dikaji lebih dalam Ingi, ketontuan torco- 
but akan tnmpak conakin jelac maknanya yaitu bohtm paoal
2 Undai^undang Pokok Agraria sebagai penjabamn lebih 
lnnjut ataa pasal tersebut dal an Undnng^mdang Dasar 1945 
nenyatnkan sebagai borikut i Ataa daonr ketontuan dnlara 
paoal 33 oyefc 3 Undang-̂ undang Daoar 1945 dan hnl-hal se
bagai yang dimkoud dalam ayat 1 bumi, air, dan ruang 
angkasn, termaeruk kekayaan alaa yang terkandung di dalara- 
nya itu pada iingkatan tertinggi dikuasai oleh nogara, oe
bagai organisaai kekuaoaan oeluruh rakyat*

Negara sebagai organisaoi kokuaoaan oeluruh rak
yat adalah wajar apabila mcnguasai soluruh wilayah ne-
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te
gnranyo* Kokuaoaoa. ini nkhirnya dapat dipandang aohagni 
ouatu wowonong pongaturan alom dal an naaalah portanahan, 
S&joltift dengan hal Ini Sudargo Gautama mengatakan bohwas 
"Kokuasaan ini haruo dilihat sebagai wotrenong yang bar** 
ada pada negara untuk mongadalcan berbagai aturan dan tin- 
dnknn di bidong agraria",^ Dengan dcnikian, ranl:a kekua- 
soon ini moliputl seluruh tanah, balk yang oudoh diboboni 
hak atas tanah ataupun yang belum*

Helalui jalan pemikiron yang demikian, dapat dialer* 
pullcan bahwa kckuooasn bukan borarti mcmilikj» Jelac boh-* 
wa dalam ranglca pelaksnnaan Undang-undcng Daear 1945» dan 
menurut kotcntuan yang ada di dalannya tidak lag! dike- 
nal aaaa domain ccpcrti yang ditorapknn oictera hukum 
ida kolonial* Ilegara sabagai organioaai kekuaaaan ooluruh 
rakyat* dan bertindak sebagai wakil rakyat adalah pess©- 
gong hak untuk raenguas&si# Berdacortan atas hnk inllahp
maka timbul wewonong pcngatiiran tanah sohingga akdii ter-

i
olpta kGitiaknurnn yang dlkehendaki rakyat seluruhnya* Asao 
domein telah ditanggolkon sama eekali* dan tidak ada tem^ 
pat lag! dalam konoopsi hukum tanah di Indonesia.

1A^Sudargo Gautama, op* clt*« h* 7*
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2. Fun^si Soaial don Pemilikan Tonah oleh Pororon/tan 
don Bad an. Hukum

Konoep pemilikan tanah di Indonesia dapat dikatcv* 
kan sebagai suatu bentuk numlfostasi dari deznokrasi so- 
Dial Indonesia* Eksistensi pancasila dolam menjiwai pe- 
ngaturan nasal ah tanah tantunya akan memijudkan konoep 
pemilikan tanah yang borcornk tersendlrl# Suatu oiotom 
yang khao dari aemangat bongoa Indonesia*

Pemilikan tanah dan pengnturonnya dengan sendlii- 
nya mengnndung nilai-nilal dalam pnncaoila* yang leblh 
lanjut tortuang dalam paoal 33 ayat 3 Undang-'undong Da~ 
ear 1945* Kotentuon inilnh yang menjadi landasan penga- 
turan dalam bidong kongrariann di Indonesia*

Semongat pdaialis Indonesia nampak demikian monan- 
$ol dan doninan, Pernyataan ini bul:nn fc)rupo3,haL yang 
muskil, apabila dikiiitkan pada ketantuan yang <!da* Bottv- 
pa tidak, paoal 33 ayat 3;>ttadanĝ undnnc Daoar 1945 manyâ - 
takan bohwa bum! 9 air, dan keknyaan alam yang terkandung 
di dnlamnya dlkuaoasi oleh negara don dipergunnkan untuk 
80bccar-bo aan,konnknturnn rakyat* Kekuasnaa yang disobut- 
kan di atas itulah yang momberikan wsmenang pongaturan 
masalah tanah pada negara* sehingga akan tereapai kemak- 
muran rakyat seluruhnya* Kepentlngnn unum dan rakyat bar- 
nyak itulah yang lebih diutnnakan* Jelas tanah mengandung 
nilai-tiilai kobersamaan akan kepentingan* atau dikatakan

19
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tanah mongandung fungsi eosiol*
Dongan lnhirnya Undang-undang Pokok Agraria, sebagai 

undang-undang naoional, aaas fungsi aosial tanah makin tam- 
pak menonjol# Hal ini dapat dilihat dari beberapa kotentuan 
dnlara undang-undang tersebut yang borkaitan dengan aaae fung
al sosial* Woimng, oscara keseluruhan aaas ini adalah raerupap- 
kan lnndaoan pongnturan maQnlah tnnnh di Indonesia, tetapi 
cooara togas fcerdapat dalam beberapa paoal. Bahkan pasal 6 
undang-undang toraobut monegaokant Somua hak atas tanah mom- 
puny ai fungsi oosial. Pernyataon ini bukan oekodar suatu 
pornyataan yang mongada-ada dan denonstratif belaka, totapi 
lebih morupnkan ponce tuoon aemongat jiira bangoa Indonesia 
socara opontan.

Sudah dioobutkan di atas bahwa aoao fungsi soaial 
inilah yang oolanjutnya mendaoari konaap pomilikan tanah di 
Indonesia. Dalam penjolasan atao pasal 6 toraobut dikatakani

Bahwa hak atao tanah apnpun yang ada pada oeseorang ti- 
daklah boleh diporgunakan (titan tidnk diporgunakan) so- 
mataHnata untuk kopentingan pribadi* Pomakaiqn (atau 
tidak dipc&Mnya) tanah dongan earn raontfiiknn atau mGnyo- 
babkan dirugifennnya masyarakat, tidak dibenarkan* Hal 
ini borarti, bahwa tnnah itu harus diporgunakan seuuai 
dengan koadaan dan sifat daripada haknyxu Dengan domi- 
kian barulah penggunaan itu dapat barmanfaat, balk bagl 
yang puny a, naupun bagi maoyarakat dan negara. *5

Brat hubungannya dongan fungsi oosial tanah, pomilikan tanah

20

^Meraori Penjolasan ataa pasal 6, Undang-undang Pokok 
Agraria.# 1981.
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oleh perorangan maoih diperkonankan sepanjong tidak merugi- 
kan kepontingan umurru Ini berarti pemilikan dan penguaaaan 
tanah yang molampaui batao tldok diporkenonkan (paoal 7 Un- 
dang-undong Pokok Agraria). Dalam rangka uaaha raelaksanakan 
kotentuan toraobut peraerintoh homo moncogah adanya uooha 
dalam lapangnn agraria oleh organ! oaoi-organicaai dan per- 
orangon yang beroifat monopoli owaata (pasal 13 ayat 2 U»~ 
dang-undang Pokok Agraria)* Hal ini didaraorkan pada pemikir- 
an bahv/a tanah jangan aampai diporgunakan untuk kepontingan 
yang bertentangan dongan kepontingan umum, akibat dari ke- 
mauan prlbodi cubyek hukum yang beraangkuton*

Hak milik adalah hak penuh dan torkuat ataa tanah 
yang lahir bordaaarkan ketentuan dalam Uhdang^undang Pokok 
Agraria, dengan toondirinya mengandung aooo fungoi social 
pula* Dalam batao-bataa tortentu hak teraobut tidak mutlak 
lagi. Tontang hak milik ini pasal 20 uadang-undang ini ma
ny at akan» Hak milik adalah hak turun temurun, torkuat dan 
torponuh yaiig dapat dipunyai orang ataa tonnhf dengan ma- 
nglngjvfĉ  ketentuan dalam paaal 6# Selaujutnya disebutkon 
bahT7a hak milik ini dapat boralih dan dialihkan kepada pi- 
hak lain* Henurut ketentuan tersebutp pada hakikatnya ada
lah merupakan perombakan atos konaop pemilikan aocara drao- 
tie dari konoep lama, yaitu hak eigondom. Hak yang dicobut 
terfakhir ini merupakan hnk mutlok bcrdaoarkan Agrarioche 
Wet*

21
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Guna raeningkatkan kosejahteroan petard dan rakyat 
banyak diharapkan agar petanl dapat mempunyai tanah dengan 
hak milik dalam bataa-batae yang tolah ditontukon* Dongan 
dikuaooinya tanah dongan hak milik berorti ia audoh mempu- 
nyai hak yang terkuat don terponuh atao tanah yang beraong- 
kutan yang dilindungi hukum aehingga dengan leluaaa dapat 
mengusahakan tanahnya oenakairaal raungkin* Seoara khuauo 
hal ini akan membawa kesejahteraan potani itu aondiri, aor
ta nasyarakat unura pada umumnyxu >

Solanjutnya, pcnguanaan tanah dengan hak milik hanya-* « 
lah dapat dijiunyai oleh warganegara Indonesia* Hal ini di*

\

tognokan dal an paoal 21 nyat 1 tlndnng*-und ang Pokok Agroria 
yang menyatakon, bahwa hanya wargnnogara Indonesia dapat 
nempunyai hak milik* Kenurut ketontuan paoal ini tidak di— 
bedakan antara wcrganegnrn aali dan keturunon aaing, yang 
penting adalah kewarganegaraonnyiu Sedang ayat 2 dari ini 
manyebutkon yang pada prinaipnya molarong pemilikan tanah 
bagl yang berkewarganegaraan rangkap* Dalam arti hanya di- 
perbolehkan bagi yang mempunyai kewarganegaraan tunggal#
Arti penting dari ketontuan. paoal ini adalah morupakan pen** 
oominan asao kebangoaan#

Sedang pemilikan tanah oleh badaa hukum, pada aoao- 
nya badcuv-badan hukum tidak dapat mcmpunyai hak milik ataa 
tannh, tetapi menurut ketentuan paoal 21 ayat 2t yang ber** 
bunyii Oleh pemerlntah ditetapkan badan̂ -badan hukum yang

22
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dapat mempurjyai hak milik don ayarat-ayaratnya# Dengan derai-
kian masih dibuka kemungkinan adanya pemilikan tanah oleh
badan-badan hukum# Boleh saja hal ini dieobut suatu penge-
oualian daripnda aaaa pemilikan oleh badan hukum* llasih di-
bukanya kemungkinan ini, akan memungkinkan badan hukum moo-
puny ai hak milik* Hal ini mengingat akan koperluan masyara^
kat ocndi ri yang orat hubungnnnya dengan kehldupnn beragama
dan Qooial okonomi* Dalam memori penjolnaan pengecuallan ini

16dikatakan aabagai escape clause dari hal ini# Pengecualian 
pemilikan oleh badan hukum .inilah, raaka untuk mendapatkannya 
harus ada dispenoaai dari pemorlntnh* Si fat daripada bidang 
usahanya itulc^ yang menyebabkan badan hukum teroebut meo- 
peroleh hak milik* Hak milik inilhapua apabila b&dan hukum 
tersebut eudah. tidak roenjalankan uoaha ooperti yang diajtt- 
kan untuk mondapatkm hak miHk inij (paoal 49 Undang»~undang 
Pokok Agraria}#

23

1 Mcmoxi Pcnjelasan* Eancangan Undanĝ undan̂  Pokok 
Agrnrla» Penjolaaan Umum, Noilior 5f I9di. "
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B A B  III
CEK BAM DAW USAHA PBNGAWE2AN 

TAB AH

im Fungal fata Gunn Tanah
* Dalam suatu akooiatem, tanah d m  monuaia mempunyeii 

hubungan timbal balik yang erat oekali* Uikatakan Diotem, 
dengan ocndirinya akan mempunyai otruktur dan fungal yang 
tertentu* Keseimbangan hubungan timbal balik inilah yang 
momungkinkan keleatarian makhluk hidup* Pada prinoipnya 
dalam suatu ekosiatom dikehendaki adanya keoontauaaan dar- 
lam etruktur yang tororganisir oeoara rapi* Iiol inilah 
yang memungkinkan untuk menjalankan fUngoinya oocara hax>- 
monia»

Hubungan timbal balik dalam ©kooiatom akan berjalan 
oeraal apabila komponon-komponen pendukungnya bertntegrar* 
el dongan aoimbang. Akan tetapi, dengan adanya perbodaan 
oifat komponen-koraponen toroebut akan monjadl ouatu katar
il oat or porubahan otruktur. Tanah yang beroifat etatlo 
yaitu yang borkaitan dongan maoalah ruang atau latak akan 
oelalu menimbulkan maoalah apabila dihubungkan dongan ke- 
butuhan dan jumlah manusia yang dinamis, oelalu berubnh 
dan teruo raengaland poningkatan* Kenyataan inilah yang 
tnempengaruahi keseimbangan dan menggoyahkan etruktur t»ko~ 
oiotem*

24
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Sebagai akibat tergonggunya keoGirabnngan teraebut 
dapat dllihat dengan segera yaitu dengan adanya keruaakon 
pada lapiaan tanah yang lebth jauh. akan menimbulkan keseng- 
oaraan manuaia. Dengan adanya konyataan akan perbedann aifat 
komponen teraebut, maka tidak ada jalan lain bagi mnnuaia 
daya guna soeara optimal dan torjaga koleatariannya.

Dari berbagai penelitian yang dllakukm terhadap m -  
salah pertanahan di Indonesia* diporoleh data bahwa penggu-* 
naan tanah raasih belum begitu tertib dan teratur dalam arti 
masih tidak ooouai dengan rone ana tata guna tnnah. Di aancv- 
sini masih terlihat adanya penggunaan tanah yang tidak1 go- 
ouai dengan aifat dan letak tanah. Hal iniitampak dengan 
adanya bangunan-bangunan pemukimnn pada tanah yang audur oe- 
bngai daerah pertanian# Ponobnngan-panebnngan hutan untuk 
keperluan induotrl dan pomukiman tanpa adanya peraikiran akan

jkobutuhan di maoa yang akan datangf di ecuaping menyebnbkan 
ruoaknya tata atau siklus perputaran air# Tidak jarnng pula 
dijumpai pengolahan tnnah-tanah tandua oleh sobagian maoyc^ 
rakat deoa sebagai akibat adanya distribuei tanah yang tidak 
merata# Apabila hal ini torus berlangoung niaoaya akan toj>- 
jadi bone ana sebagai akibat kerueakan tanah dan lingkungan 
hidup*

Bortitik tolak pada konyataan di ataa* tidak ada Jov
ian lain kocuali harus aogora diadakan ftenoana tata guna 
tnnoh. Hanya dengan tata guna tanah yang tepat akan dapat

25
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dicnpai effisienoi penggunaan tnnnh, Sadjarwo di depnn oi- 
dang Dewan Pertimbangan Agung tanggal 13 Jcmuori 1960f man- 
jelaokani

"Maksud dari land uqq planning ini ialah agar terdapat 
perencanann yang Integral terhadop peruntukan dan pengu- 
asaan tanah di aeluruh wilayah Indonesia* dalam rnngka 
pembangunan oomesta, agar torcapai ©ffisienai yang do- 
besnr-beBamya*''

Dalam penggunaan tanah fUngoi tata guna tanah amat 
penting* Tanpa adanya tata guna tanah penggunaan tanah akan 
simpang slur dan hanya akan menyobabkan kerueakan tanah oox*- 
ta menimbulkan bene ana dan mala petaka* Tentang tata guna 
tanah dalam rapat kerja daerah Kotamadya Dae rah Tingkat II*
Surabaya i 13 eampai dengan 18 November 1976 di Surabaya» di-
oinggung dan dikatakan bahwa dalam bidang tata guna tanah
diarahkan kepadai

Penyelaraoan penggunaan tanah yang ada aekarang dongan 
pola penggunaan tanah yang oeraoi berdasarkan ronenna *. 
tata guna tanah untuk menoapai kemanfaatan yang opti
mal dan lestari sedemikian rupa aehingga tidak menio- 
bulkan koreoohaa, 18

Jelao bahwa tata guna tanah dimakoudkan agar penggunaan tew
nah dapat diatur, dan diharapkan koawotannya dengan hacil
yang maksimal*

26

^ D o p arten an  Penorangan HI* P e rn tu rp i D aaar Pokok- 
go^cok AOTorla dan L ondreform , P e n o rb lta n  Biucruo, tfo* T(S§t

^Hapat Korja Daerah Kotamadya Daorah Tingkat II Su
rabaya, Pen,1elaoan Bidang Pertanahan* bag* A, angka 1# Sun*- 
bnya, Tanggal 1&-lB November 19V6*
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Pada hakikatnya tata guna tanah adalah ouatu podo- 
mcin dalam penggunann dan peruntuknn tanah yang didasarkan 
pada ponilaian-penilaian ataa oifat dan lotak tanah. Untuk 
dapat memanfaatkan tanah secara maksiraal, moka tata guna 
tanah membutuhkan ketelitlan dalam penllaian» Penilaltm 
yang telltl akan mewujudkan klaoifikasi penggunaan dan 
peruntukan tanah dongan tepat. Ii

Dengan adanya tata guna tnnoh, penggunann dan!po- 
runtukan tanah akan terdapat keoeraoian. Penggunaan ta
nah dlkatakan soraoi apabila didaoarkan ataa aaae-aoas 
keeelnbangan# kelestarlan, dan offektifitaa dalam pGmakai- 
an«

Manfaat yang makslmal akan dlperoloh apabila tanah 
dlgunakan dengan kondiai serta letak tanah* Dalam art! 
harus dihlndarkan pemboroaan dalam pemakalan tanah untuk 
hal-hul yang tidak proouktif. DI aamping itu harus tidak 
ada pemakalan tanah yang tanduo tanpa momporhatikan dan 
mengueahakan penlngkatan mutu tanah* Hal itu apabila mtv̂  
oih ada tidak mungkin dloapai haoil yang diharapkan. Jadi 
pemakalan tanah harus selektif dan effektif somiai dengan 
asaa penggunnan dan peruntukan tanah*

Dalam rangka penggunaan tanah keaoimbnngan akan 
maslng-masing kebutuhan haraa mendapat perhatian oohingga

tidak terjadl kepincangan«kepineangan. Di catu plhak tor- 
jadi surplus produksi ccdang pada lain plhak terdapat ke~

27
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kurangon* Kepincnngon tieroebut dnpnt pula berupa kekurang** 
an akan tanah karona terdeoak oleh penggunaan tanah yang 
borlebihan untuk kopeurfcingan-kepentingan tort on tu# DI uini- 
lah arti panting asaa keoeimbangan dalam tata guna tanah# 

Dengan aaas kalestarion diraokoudknn agar dalam po- 
makainn tanah dilondasi pomikiran akan pentingnya kelea- 
torinn tanrih# Oleh karona itu harus dlhindarkan penggttna* 
an yang, dapat moruenk tanah seoara luas. Tanah bukannya 
oapi pcrah umat manuoia yang hidup abad ini saja# Si ko- 
mudian hurl anak cucu tidak akan menginginkan raemporoleh 
cicn^Qioa dan puing peninggalan nonek moyangnyal Uereka 
ingin pula hidup dalam keoejahteraon#

Kekuntan ekonomi potenoial yang terkandung di dor- 
lam tanah akan meraboriknn mnnfaat makoi/nol don lestari 
apabila dirubah menjadi kekuatan ekonomi rlil# Tata guna 
tanah adalah mutlcik sebagai Inndaonn dalam penggunaan dan 
peruntukan tanah# Tanpa tata guna tanah muotahil akan dar- 
pat dicapai hal tersobut, tetapi oebaliknya akan memper^ 
oleh koruaakan tanah yang menciptakan benoana bagi manu- 
□la. Tata guna tanah berfungsi menentukan arrih dalam peng
gunaan tuxiah yang akhiraya akan terrrujud kotertiban dalam 
pomakaian tanah asao-aaaa aebogai yang tolah disobutkan di 
atas#
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2* Proyek Penghljauan Sol cun Hnngka Uonhg Pengavrotnn tanah 
Bnnjir, erosi* don kekoringon merupakan malapotaka 

yang soring menlmpa beberapa daerah. Erosi dan bcuijir toj>* 
jadl pada musim ponghuj anf aedang kekoringon pada mu aim 
komnrau. Sebagai akibat hal teraobut dapat dilihat, torja- 
dinya tanah-tanah tandus yang gundul* timbulnya lahatt-la** 
han kcring dan padang alang-alang yang makin meluao, Kg- 
oengsaraan timbul di mamwoana, terutama pada lapionn maoya  ̂
rakat pedesaan*

Banjir terjadi karona tidak adanya keoeimbangan an- 
tara besaroya curnh hujan dengan besamya poreaapan air ko- 
dalam tanah* Butir-butir air hujan yang Jatuh di atas tanah 
yang gundul mengakibotkan adanya erosi percikan* Pada tanah 
yang miring, erosi pereikan tergabung dengan erosi yang di- 
oebabkan oleh derasnya aliran pada permukaan yang dapat me- 
nimbulkan pengikisan pada tanah miring. Hasil orosi inilnh 
yong monyebabkan pondangkalan pada aungai dan waduk-waduk* 
Hal inilah yang menjadi penyebab utama banjir# Sedang ke- 
keringan terjadi sebagai akibat tidak adanya air yang me- 
resap kedalam tanah, sehingga tidak terdapat cadangan air 
di musim komarau* Proses oemacam inilah yang mengawall 
adanya boncana diaertifikasi, Demi kelestarian umat mann- 
sia sendirl» moka proses ini haruo segera dihentikan.
Brat hubungannya dengan masalah itu* tidak monghernnkan 
apabila di berbagai nogara timbul kecemaoan* Bahkaft di
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Araorika muncul gerakan bam Zero Erooion Hate (2EH) yang 
dengan nada kocemasan meneriakan* **Hentikan erosi, jika

40manuoia ingin lestor!**
JBonoana yang ditimbulkan oleh adanya tingkat keru- 

sakan sumber dnya alam9 hutan, tanohf dan air pada saat 
ini nudaii mulai diraoakan. Borkait an dengan nasal ah terse
but aojak oemula pemerintah tolah bortokod untuk monempat- 
kan usaha rehabilitaoi lahan kritis aebogoi usaha pembangun
an yang diprioritaskan raelalui program panghi jauan dan re- 
boicaoi•

Dazl tahun ke tahun kegiatan penghijauan don reboi-
Qaoi mongalami peningkatnn, boik volume kegiatan maupun bi-
aya yang dikeluarican# Dalam Hopelita I kegiatan penghijouan
dan reboieasi disediakan dona 2,9 milyard rupiah, sedang
dalam Hopelita II dananya moningkat menjadi 09,7 milyard 

20rupiah* Dari dona yang disediakan tersebut dapat dibayang- 
kan botapa besamya perhaticm pemerintoh texftctdap masalah 
ini* yaitu penahggulangan lahan kritis*

Penghijauan dan rebois&sl adalah nerupakan kegiatan 
dalon rangka penyelamatan tanah, hutan, dan air* Tujuan 
utoraa adanya kegiatan tersobut yang lebih luas adalah meng-

30

,3Daldjoeni, oi3, cit** h* 39*

^Borita Yudhat 29 Januari 1982* h. 3.
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awetkoa tanah serta meleatarikon lingkungan hidup*
Kegiatan ponghijauan dan rebalsasi meakipun nempu-

nyai tujuan yang ocuan tetapi terdapat auatu perbodaan* Pada
roboisasi kegiatan usaha dijalankan di atoo areal tanah hu-
tan yang langoung dikuasai oleh negara eehingga dengan demi-
kian tidak akan nenirabulkan naaalah* Apabila ada hanyalah
terbatao taasalahHaaoaldh yang beraifat tekhnis* Roboisasi
diraokoudkan untuk menghutankon komboli terhadap areal-areal
hutan negara yang ruoak,

Penghijounn dalam art! kata yang luaa adalah oegala
daya upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan nongonibang-
kan kondisi tanah aorta segola kelengkaponnya sehingga so-
eora optimal dapat berfungoi sebagai unour produkai pongar*
tur tata air dan perlindungan alam lingkungan*

Sedang dalam agenda ponyuluhan penghijauan tahun 1981/
1982 penghijauan dlortikon lebih sempit lagi* yaitus

Pencil jauan adalah kegiatan penanaman tanaman tahunan 
iatau nunput^rumputan aorta bnnguncua pencegah eroai el 
areal yang tidak tezmasuk kawasnn hutan atau aroal laf*
In yang bordaoarkan renoana tata guna tanah yang tidak 
diperuntukkan sebagai hutan negara*21

Bordaoarkan pengertian di atas, kegiatan ponghijauan akan
menghadapi maaalnh yang lebih kompleko* Penghijauan monyang-
kut tanah milik dan maayarakat potani eebagai pcmillknya

31

2*Departemen Pertanian* Agenda Penyuluhan Penghljouan, 
1981, h. 11*
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oohingga tingkat koberhaoilannya aangat tergantung oleh 
fnktor aoaial ekonomi dan tingkcit partisipaoi masyarakat 
petnni*

Seoara unum, aetiap kegiatan ponghijauon d m  reboi- 
oaoi adalah uonha pengawetan tonah oorta polostarion ling- 
kungon hidup* Pada kedua hal toraobut pemerintah mombori- 
kan prioritoo dalam rangka pombangunan. Hal ini oobagai 
akibat adanya tingkat korusakan tanah dowaoa ini yang har- 
rus segora ditangani.

Jauh sobelum adanya ropolita borbagai usaha tolah 
dijalanknn ponorintnh untuk monyolamatkan hutan, tanah, 
don air* Pada kenyataannya ponyolamatnn dan porbaikan tci>- 
scbut belum mampu mengungguli proooo pongruonkannya* Hal 
ini dloobabknn karona hanya monitik beratkan pada maoalah 
toknik bolaka tanpa mongikutaortakon raaoyarakat#

Dalam periodo ropolita ookarang ini barulah usaha 
penghi Jauan mendapat perhatian yang mondalam, yaitu dengan 
koluamya Inotrukci Presiden Honor 8 Inhun 1976 yang komu- 
dian diououl dongan Inotrukol Proeidon liomor 14 Tahun 1979 
tentang Program Bontuon Penghi jauan dan Robot oaoi. Dongan 
koluamya kodua inotruksi toraobut dimakoudkon untuk lebih 
mengintonaipkon kogiatan penghijauan dan roboioaoi serta 
mongikutoortakan macyarakat lebih luas* Dongan demikion 
adanya inatruksi prooidon ini morupakan porombakan dari 
pola^pola lama yang pornah diterapkan. Tentang hal ini

32
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dalam Inotrukai Presidon Honor 14 Tahun 1979 dlsebutkant
Bahwa dalam kegiatan ponghijauan dan roboisasi perlu 
ditingkatkon poranan dan tanggung jawab pemerintah Da- 
erah dan moayarokat secara luas# Bahwa porlu diuoahtv- 
kcai poningkatan kegiatan penghijauan dan roboisaei di daerah-daarah yang sangat mandosak* * ♦ *22

Inatrukoi inilah yang mcnjadi daaar hukum adanya kegiatan
penghijauan dan reboiaaai* Xnatrukoi teraobut ditujukan
kepadai

1, Henteri Dalam Negerij
2m Kenteri Kouangnn;
3. henteri Pertanian;
4# Henteri Poker jam Ucnm|
5. Menteri Negara Pengatmoan Pembangunan dan Lingkungan 

Kidupj
6# Henteri Koordinator Bidang EKUINA^tua Bappanao#

Pada pzu&a menteri ituloh dibobankan tanggung jarob pelakea- 
naan program bantuan ponghijauan dan reboiaaai aesuai do- 
ngan podoman pelaksanaan oeperti yang tercantum dalam la&* 
piran instruksi ini*

Selanjutnya berdaaarlcan instruksi prooiden toreebut 
lohirlah Kcputuann Beraama (oclcinjutnya dioingkat 5KB) aiv- 
tara itenteri Dalam Hegeri, Kenteri Kouongnn, Menteri Pea>- 
tanianp l!enterl Pekorjaan Unum* Uontori Pongawao an Pemba** 
ngunan dan Lingkungan Ilidup, Uentori Koordinator Bidang
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^Inotrukai Preoiden Nomor 14 Tahun 1979# Di bawah 
m̂animbang**! butir a, b*
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EK U IN /ito tu a Bapponae Honors 137 Tahun 19 79 , Nomor 3 4 7/ 

KM K/03/1979, Bomor 5 0 2 /K p to /a /l9 79 , Nomor 2 3 g A p to /l9 79 » 
K E P , 0 1 7 / m , PPI*H/8/1979p Honor 2 2 5 9 A /7/19 79  to n tan g  Po~ 
netapnn Juraloh. Bontuon d m  Fo tu n ju k  Polaksanaan Bontuon 

P e n g h ija u m  d m  fiaboioaoi Tahun 1979/1980*
Denman SKB itu ln h  d ia tu r  ta tn  laksan a pcnghijauan 

d m  r o h o io a o i, S o lo n ju tn ya  d i r o a l i o i r  d a l an bentuk p ro y e k - 
p ro y e k , b a lk  proyok pcnghi;jauan ataupun ro b o ie a a i. Untuk 
masalah penghijauon dib o n tu k proyok penghi jnuan d m  p r o * 
yek pengadann b i b i t  p o n g h ija u a n , yang maoing-maoing raompu- 

n y a i lin g k u p  tugas d m  k e g ia ta n  o o n d ir i.
P ro yo k p o n g h ija u m  dalam m anjalankan kogiatazraya 

dapat d ik a ta k m  hanya eobngni polakoana k e g ia ta n  p e n g h i- 
jn u an * U e ln lu i proyok penghljauan Itu la h  d ia tu r  dan d i -  

o alu rkan dona program pcnghijauan o o p o rti yang dimakoud 
In o tr u k s i prooiden Nomor 14 Tahun 19 79 *

Dalam m cnjalankan o k tifita a n y a  proyok p o n g h ijn u m  

didam pingi Proyok Poroncnnam  d m  Pem binam  Roboisasi 
d m  P e n ^ iija u n n  Daerah A lir n n  Sungai (P3KP D A S ), yang 

b e rfu n g a i oobagai peroncana,' a o rta, momborikm bim bingm  
yang b o r o ifa t to k n is ,

P3BP Daa m erupakm proyok to r o o n d ir i d i bawah D i -  

r c k to r a t Jc n d o ra l Kohutanan, Dopartemon P o rta n ia n . P r o - 
yek i n i  d ib o n tu k untu k m olakukm  p o n o litin n  d m  perenca- 

naan penghijauan d m  re b o is n s l* H a o il k o r ja  in ila h  yang
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mendaonri kegiatan proyek ponghijauan*
Bupati kepola daereih tingkat II dcmgan curat kfcpu- 

tuDamjgubernur ditunjuk oelaku ponanggung jamb program 
poughtJaunn dan reboioaoi# Selaku ponmggung jawab, bupa- 
tl harus mongikuti perkombnngan proyek penghijauan oorta 
proyek lain dalam rnngka penghijauan* Dal an hal torjadl* 
nya hambatan penylmpangan, prosodur, tata waktu, kwalitas* 
dan kwontitoo hacil kegiatan oogora monanggulongi dengan 
meminta pertimbangan tefcnla dari P3HP HAS yang boroang- 
kutaa* Jodi hubungannya borupa hubungon konsultaoi teknio, 

Sebagai pennnggung jawab bupati kopnla daeroh ting- 
kat II menetaplcan potugaa proyek dehgnn eurat kcputusan* 
yaitui

1* Kapala Dinao Portaninn Jtaerah Tingkat II atnu Po- 
jabat lain yang oetaraff ditetapkan sebagai pimpinr* 
an proyek penghijauan daerah tin̂ sat II* serta ee- 
orang pqjabat yang mennftxl synrat pada inotanai 
tersobut sebagai bendaharawan proyek penghijauan;

2. pctugac khusua ponghijauan (PKP) yang telah ®aa« 
dapat pandidikan di bidang tugaonya seeruai dengan 
pengaturan menteri dalam ncgarl# Tugns PKP adalah 
monbantu bupati menyolenggarakan kesekretarlatan 
pcmbinaan dan pongendalian proyek |

3* eomat ditetapkan sebagai, pirnplnan polnkaonn pro
yek wiloynhnya* Soorang pojabnt pada kantor keca-
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matan ditotapkan BGbogoi bendaharawan pembantu di 
raaoing-jnaoing pccjimpin pelokoanaf 

4# kepala doaa sebagai pengawao pekorjaan polakoanaan 
penghijauanf

5» dua orang atau lebih petugaa P3HP RA3 don petugao 
instanQi/unit pekerjonn umum satompat aobagai po- 
ngawao teknls pcmbuatcui cok dcun, khumio pada kcibu- 
paten yang niendapat bontuoa untuk pembuatcui cek 
dam*
Pada dasamya proyek ponghijauan ndnlnh proyek yang 

dibentuk bupati kepala daerah tingkat II di daerah mooing 
making, Hal ini didnsarkon atas poran buputi eebagai pen ̂  
nanggung javtab program bantuan penghijauan yang dibobankan 
padnnya* Untuk lebih jelacnya, ranka struktur organisms! 
proyek penghijanan adalah soperti torgonbor pada bag an tor- 
lompir.

Dari, uraian di ataa dapat dilihat oodikit tentang 
ekolotenQi proyek penghijaunn di Indonesia dalam rangka 
penghijaunn* Jelaonya morupakan realioaoi uoaha pengav/ctan 
tanah dan penanggulangm bahoya erooi di Indonesia*

3 * fo n flo l s o rt a Honfant Penbuatan Cok Para
Bordasarkon ovaluaoi pada proyek ponghijjeuan oolama 

ini yakni 00,10k dilcksonokonnya kogiatan dengan bontuon in- 
pro o dapat dinmbil kooinpulan, bahwa haeil-fcaail yang tolah
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dicapni maaih belun mQmadal. Hal ini torbukti maoih koruh- 
nya dan moluapnya air eungai di musim hujan. Pada beborapa 
hari oasih Bering didapati berita-borita banjir yang mo-* 
landa beborapa daerah nliron sungai.

Konyataan di ataa raonunjukanf bnhwn erosi bolum 
terkenda&ikan* Me ski pirn berbagai cara telah dilakukan, to— 
tapi haoil yang diporoloh jauh dari oaoaran yang dimakmid, 
Untuk itu pola teknio baru perlu diterapkan yaitu menin^* 
katkan effektifitaa uoaha penghijauan torhadap pengondali- 
an erosi don banjir sebagai prioritas utama.

Untuk raendayngunakan effoktlfitna penghijauan ter
hadap pengendalian erosi dan banjir, perlu pula dibangun 
bendungan kecil sobagai ponanpung lumpur. Molalui jalan 
pcmikiran ini dlharapkaa akan dapat mompercepat pengendap- 
lion erooi don banjir#

Penbuatan cek dam yang merupakan aalah satu bentuk 
uaaha pongawotan tanah dan air yaitu dengan raengendaliknn 
haail eroai borupa lumpur yang diaebabkan oleh alirnn air 
peimukoan* Hwgai utama cek dam adalah untuk menampungf',. 
lunpur dan air yang berasal dari daerah tangkapon air 
(cachment area) yang torletok di oebolnh ataa bondungan 
□ehingga tidak mengganggu daerah yang terletak di eebolah 
bawahnya*

Sohubungan dengan fungal cek dam teroebut di atas* 
maka dengan adaaya cek dam akan terbentuk oobuah tmduk
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keoll* Hoi ini oesuai dongnn pengortion dari cek dam*
Dalom agenda penyulfchan penghijauan dioebutknn bahvmi

Yang dimksud dongan cok dam ndolah wnduk kecil dengan 
konstrukoi yang sedorhnna, borfungai aebugai pongendevil tarhadap kunpulnn oltrnn pormukann don endopnn ha* 
ail oroai* Luas daerah ouatu cok dnra tidak lobih dnri 
150 ha dongan bndan bendungan raompunyai ketinggion 10 meter**3

Pada prlneipnya cek dam adalnh snma dongan bendungan bon- 
dungan yang lain pada uraumnya* Perbedoonnya hanyn torlctnk 
pada fungsi raasingHnaaing* Bendungan pada umuranya adaloh 
sebagai pamropuhg dan pongondali air, totapi cok dam noru- 
pakan penasipung1 dan pongendali lurnpur oroai,

Pembuatnn eek dam dapat dilakeanokan oncara pndat 
karya oleh macyarakat sotempat dongan bimbingan totals da
ri inofcanoi-inotanai yang boronngkutnn yaitu dari instanoi 
pengairan atau P3KP DAS.

Bangunan utara yang borupa bangunan bendungan itu 
dilongknpi dengan onluran polimpnhan utama untuk mombu- 
ang air genangan yang borlebih* onluran ini dimaksudkan 
agar air tidak melimpah ko badan bendungan Berta dileng- 
kapi pula onluran loknl untuk kepentingan lrigasi* DI ooew 
ping bangunan pelengkap borupa saluran divoroi, yaitu Un
tuk mongatur ponyaluran air permukaan ke oatu tempat yang 
man*

38
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Soouoi dongan fungoi cek dam, maka saoaran areal 
untuk pombuatan ook dam adalah lapangan dengan keadaan 
topografi bergolombang. Pada areal soperti itulah orooi 
paling copat mongupao laplsnn tanah* Koadaan tanah yang 
miring air dengan doras mongalir pada tempat̂ tempat yang 
lebih rondah dioortai hasil erosi# Di oini akhirnya torkum- 
pul tmtuk koraudian dihanyutkan kc bairahf ko aungai-aungai, 
atau waduk-waduk.

Suatu lokasi sobagai aasaran perabuatan cek dam apâ
bila uaaha pongawotan tanah dengan pola lain diraaakan ku-
rang e£fektift oerta diutoraakan pada tonah-tanah dengan
komiringan antara 159&-35#* Uni InJUGejalan dangan yang di-
katakan ttachputf Pimpinan Polakaana P3HP DAS Brantao Car*
bang Jombang bahtvat

Cole dam akan lobih offektif apabila dibangun pada arc* 
al yang bô golombang aorta morapunyai porbodaan dobit 
air sungai pada muoim ponghujan dan musim komarau bcv- 
ngafc bo ear f msskipun junlah curah hujan oftahunanuya cukup bo car. Porbodann yang besar debit air Itulah 
cek dam dapat berfungoi dengan aempuma*24

Poniloion ataa sosornn lokasi pembuatau' cek dam se- 
porti di ataa dapat dikatakan merupakan panilolon totals 
bolaka, yang joins hal torsobut morupakan salah oatu ao*- 
pok kogiatan penghijauan. Suatu hal yang lebih pouting 
dalorn ponuliaan ini adalah aopek ooalol okonontio dari ada*-

39

2^achput, Pimpinan Polakaana P3HP DA3 Brantao Jom- 
bang, Wawancara« 24 Harot 1982.
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nya eak dam, oobab lokaoinya akan borada di luar kawasan 
hutan negara dan jangkauan PUIL, Dengan denikian akan ma
ny an̂ kut tanah milik potani dan borhadapan langsung de
ngan kopentingan petaai sobagai pfcmilik tanah*

Dengan dlbongunnya cok dam sebagai ponampung lumprur, 
maka pada auatu eaat akan penuh dengan lurapur, yang b03>* 
arti cok dam tersebut audah tidak borfungsi lagi. Tontang 
maoalah waktu sanpai ponuhnya cok dam akan sangat torgan** 
tung bosar kecilnya erooi pada areal toraobut. Sehubungah 
dengan hoi tersebut di atao, oek dam dibunt ooderhamx dan 
serai pormanon* Dari kotorangcui pihak P3HP DAS Brantos di* 
peroleh keterangan bahwa borfungsinya borkioar antara 9 
aaapai 11 tahun# Suatu oaat apabila oek dam sudnh tidak 
borfungoi, tordapatloh ouatu endapan yang datar dan rata# 
Menurut heraat onya uoaha ini morupakan uoaha morubnh fcea- 
daan topografi ootompat socara cormat dan tor one ana di 
oamping pengondalian orool# Suatu bentuk pola teknio yang 
offoktif guna pengawetan tanah#

Adanya pembangunan cok dam akan nonyebabkon adanya 
areal yang tergonang air* Genangan air ini borupa oobuah 
waduk kocil, oohingga di camping mempunyai fungal utama 
sebagai pongondali orosi dapat pula diporoloh mnnfaat sam- 
pingan* ,

Dongan torbentuknya genangan air, porooapan akan 
terjadi# Hal ini menyobabknn keriaikan pormukaan air tnnah, 
oohingga akan memporpondok jorok sono akar dan cone air
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tanah. Kondioi soportl Itu borarti akan mempcnnudah tumbuh** 
an vogotatif untuk hidup dan tumbuh, yang akhirnya dapat t~ 
menunjang uaaha lain yaitu penanaman. Si Damping itu pero- 
aapan air ini akan morupakan cadangan air pada muolm kemrv- 
rau. Jelaanya dengan adanya gennngan akan membawa pongaruh 
yang balk terhadap iklim mikro daerah sokitar cek dam.

Bagi penduduk sokitar ook dam dapat memporolch mar*~ 
foat sompingon guna pomonuhnn kobutuhan ©ehari-hari, ter- 
utnma pada muaira kemarau cek dam akan monyediakan kobutuh- 
an air borsih. Di oaraping penyediaan air guna koporluan 
irigaoi | oehingga dapat meningkatkan koouburan tanah BCki— 
tarnya.

Manfaat lain yang dapat dioebutkan oehubungan de
ngan uaaha moningkatkan pendapatan petani adalah monjodi- 
kcin genangan oobngai pongembangan daerah porikanan. Untuk 
hal ini dapat diatur acsuai dengan kebijaksannan kepala 
desa aetompat* Suatu hal yang tidalc kalah pentingnya yaitu 
menggunakan cek dam sebagai daerah rekroaei dan oloh raga« 
Secara keaeluruhan cok dam akan momboriknn manfaat, kese- 
garan, oorta kreatifitaa penduduk desa oefompat untuk le
bih maju.

4# Status Tanah don/ran Adanya Pembuaton Cek Dam
Sudah dikotahui bahra cek dam merupakan bogian dari 

kegiatan penghijauan. Soma halnya dengan kegiatan lain da
lam penghijauan, cek dam dibuat di ataa tanah milik para
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petard* Tidak dapat disangkal lagi bahwa pembuatan cok dam 
akan raenimbulkcm bonturan dua kepontingan yaitu satu pihak 
kopentingan potoni, sednng di pihak lain kepontingan uraum 
ynng sifatnya morupnkan kopentingan naalonal* Untuk kepen- 
tingan petanlf tanah akan raonyangkut hajad hidupnya, tanah 
yang sodikit baginya merupakan modal utama yang bemilai 
ekonoraio*

Tnnah di Indonesia dlkatakan mompunyni fungsi s03ir* 
al. Bordaaarkan asas fungal ooaial tanah borarti kopentin#- 
an umum dan kopentingan naoional lebih diutamakan, akan to- 
tapl hal ini bukan borarti harua dongan mongorbankan kepbn- 
tingan aeaeorang atau eegolongan. IXikanknh morcka 4uga box'- 
hak monlkmati kohldupan ynng layak ? Aoao fungoi sosial do- 
lam monghadapi bonturan Ini dirupakan dalam bentuk lombaga 
ganti rugl#

Soperti pada umumnya pemakaian tanah milik untuk 
kopontingan pombangunan, maka dladnkan pombobaaan tanah O 
atao hak yang molekat di ataonya dengan ouatu ganti rugi 
tortontu* Dalam hal penibebaonn tanah, tanah benar-bonar di~ 
bobaokan dari ootlap hak yang ada* Untuk oelanjutnya noga* 
ra monguaoainya oooara langoung atao tanoh toraobut. Hak 
atas taiinh oomula hapuo dengan adanya pombobaaan hak ataa 
tanah*

ttongingat arti penting pembangunan eok dam9 maka 
pembangunannya harua aegera dilakoanckan* Sedang masaloh
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yang timbul sobagai akibat tersangkutnya tanah milik po- 
tani diaolsoaikan dengan suatu bentuk perjanjian ganti rug! 
(lobih lanjut hal ini akan dibnhao dalam bab toraendiri )* 

Cek dam adqlah tidak ponnnnen, dalam arti ouatu ko~ 
tika akan tidak bo r fungal lagi. Sobagai akibat proses pe~ 
ngondapnn lurapur yang sudah ponuh, mnka tanah teraebut ̂  
dapat ditanami kembali* Bordaoarkan aurat perjanjinn tQ3>* 
sobut hak.inilik atas tanah tetap pada pemegang hak ooraula* 
Jadi pembangunan ook dam tidak merubah hak nertala yang mo- 
lekat atas tanah* Hal ini berarti tidak aeperti acara poo- 
bobaaan tanah yang lazia dipnkai, dan msinnng bukan pombe- 
baoan ataa tanah*

Tidak borlebihan kimnya aphbila perjanjian ini di- 
katakan sebagai ouatu kontrak yang unik, nobab oeakan-akan 
sebagai kontrak sewa~menyevra*

Sebagai akibat pembuatan oek dam tanah oenontara 
tidak dapat dlgunakanf sebab tergonang oleh air* Porjanji- 
an ganti rugi dengan sendirinya lebih mirip sobagai per** 
janjian aotvcwnGnyGvra, tstapi dalan jangka waktu yang tidak 
tertontu, tidak dapat dlkataknn sobagai suatu oovm-faonyowa. 

Status tanah dengan adanya gennngan tersebut maoih 
dalam status lama* yaitu sobagai tanah dengan hak milik, 
yang untuk sementara dikuasai oleh negara secara langsung

A

Untuk digunakan kepontingan umua* Penguasaan Ini lebih mi- 
rlp dengan hak mongolola pada badan-badan hukum ataa tanah 
negara#
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B A 0 IV
MHOATUHAH PBHJAIIJIAK DAI* MASALAH GANTI HUGI

PADA KHU3U3HYA

1. Ganti Rugl Pada Umtumva
Pembeiian ganti rugl dimoksudkon untuk menggonti su~ 

atu kerugian yang didorita oebogai akibat perbuatan pihak 
lain* Oleh karena itu, di dalam maoalah gonti rugi oelalu 
raonyangkut dua pihak* Di satu pihak aobagai pihak yang di* 
rugikan, oodong di lain pihak aobagai pihak yang morabori 
ganti rugi' akibat perbuatan yang dilakukan. Sehubungan do
ngan maonlnh ganti ragif maka hal ini dapat dilepaakan dan 
pi maaalah lainnya yaitu perbuatan yang monyobabkan terjap-
dinya keruglan pihak lain sehingga menimbulkan kewajiban

i
untuk monggontl*

Pemborian ganti rugi dillhat aooara nepintaa dapat 
dikatokan aobagai ouatu bentuk pidana yaitu col ah satu ca- 
ra pombalaaan# Sohubungan dongan ini Komar Kantaadmadja 
raongatakani "Sejarah roonunjukkan bahwa dalan hukum Inggrio 
di abod portengahan pomborim ganti rugl dillhat aobagai

pCoalah oatu cara untuk monggantikan pombolaoon (revenge)* 
Zlonurut hemat onya dongan yang dikatnkan Komar toraobut 
di atao oukar dibodakan apakah torgolong ouatu hukumnn

^Komar Kantaadmadja, Ganti gmd Intornaoional Pon- 
comaran Mlnvak di Laut. Alumni, Bmaungi h# 57.
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dal run arti pidana atau suatu tindakan yang hanya menyang** 
kut hubungnn nntara dua individu dalam lalu lintao kemt*- 
qyarakatan* Selanjutnya Komar menuliakant "Dongan perkata- 
an lain saat pormulaan perkembangon hukum ganti rugi ortrng 
bolum mombodakan antara hukuman di catu plhak don ganti ru- 
gi di plhok lain",26

Dalam masalah ganti rugi yang jelao adalah adanya 
unaur keoalahan aohingga menimbulkan kowajiban untuk meng- 
ganti korugicuu Solanjutnya dikatakan bahwa bentuk dari ke- 
salahan ini dapat borupa ouatu perbuatan yang bertan^on^n 
dengan hukum dan hak dari plhak lain# Dalam ouatu proses 
yang panjnng akhirnya pengertian torsebut berkembang so- 
hlngga pongortian perbuatan tidak hanya yang bortontangan 
dengan kap&tutan dalam porgaulan maayarakat • Conti rugi ; 
yang didaoarkan prinoip keoalahan inilah yang mula-raula di* 
konnl dalam hukum ganti rugi* Hal ini didaaarkan pada andtv- 
gium "no liability without fault"*

Sobagai akibat berubahnya pemikiran hukum, maka 
pandangan no liability without fault poaiolnya sebagai 
satu-oatunya prinoip ganti rugi akhirnya tergeser pula# 
Dalam hubungan ini Komar mencatat* Baru aatelah bagian. k© 
dua dari abad ke Gombllan bolas dianggap pandangan no liâ  
bility without fault ini tidak nomadai oobagai aatu-sati*vA
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prinsip ganti rugi*^ Sebagai kclnnjutonnya dikenal nda- 
nya prinaip gnnti rugi yang Inin yang dikonal dongan ntv- 
ma "strict liability", prinsip ini didaearfcan pada ajar- 
an rosiko*

Seouai dongan ajoron risiko yang dipontingkan odtv* 
Inh tordapatnya pengetahuan pada polaku untuk dapat monn 
bayangkan akan torjadinya reoiko, dnn dari itu pula tira- 
bul tanggung jnwnb ataa torjadinya rooiko* Torlopao dari 
adanya sognla bentuk kooalahan dnlant ouatu perbuatan, oe- 
belum perbuatan itu dilakukan pelaku oudah horue dapat 
membayangkan oegala alternntif yang timbul dari perbuatan̂  
nya. Suatu akibat yang timbul dari adanya ouatu porbuatan 
yang dimaksud di atao itulah yang monirabulkan kewajlban 
aemberi ganti rugi.

Dalam mnanlah tentang ganti rugi tidak akan lopas 
dari aitom pertanohan yang dianut ouatu negara. Dengan 
aendirinya hal ini tidak akan oama pada sotiap negara* 
lienurut hemat oaya dalam maoalah tentang tanah porsoalan 
ganti rugi haaya menuntfuk pihak ponguaon dan eubyek hukum 
lain sebagai para pihak yang terlibat lembaga hukum ini* 
Penguaea dalam hal ini oolalu pada pihak yang memberi gan- 
ti rugj*V- oedang pihak yang lain aobagai pihak yang diru- 
gikan dan menerima ganti rugi*
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Iiupnnya ko dua prinsip yang molnndasi ganti rugi dl 
atas dalam hal ganti rugi tannh tidak tepat. Kenangi seca- 
ra obyektlfitao tindtiknn penguaoa dalam pengambilon tanah 
milik dapat dipandang sebagai tindnkan yang melanggar ke- 
patutan yang berlaku dalam masyarakat* ttenurut prinsip 
yang berdasarkan andagium no liability without fault jolao 
bentuk kttsalahan penguaoa tersebut akan menimbulkan tang- 
gung ja\mb untuk mengganti kerugian* Sedang menurut prin
sip yang berdasarkan ajaran resiko menimbulkan tanggung 
jawab untuk mongganti kerugian* Hal ini disebabkah bahwa 
pemakalan tanah hak dapat dibay angk an dengan nrudah akan 
terjadinya resiko yaitu kerugian pada pihak lain* Negara 
sebagai orgonisasi kekuasaan tertlnggi adalah wajar molar- 
kukan hal itu yaitu berdasarkan prinsip penguacaon tanah 
oleh negara*

Kohuausnya di Indonesia, ganti rugi ataa tanah da- 
pat dipandang sebagai peneerminan daripada aoao pembangun
an yaitu asas perikehidupan dalam keoeimbangan* liQokipun 
tanah dikatakan nempunyai fungal social hukan berarti un
tuk keperluan pembangunan harus dengan mengorbankan hak 
asasl maoyaralcat dan manuoia yang amat diagungkan dl ne- 
geri ini. Ganti Rugi dalnm hal ini ada iterdasaifcan pada 
prinsip yang logia pada negara untuk molindungi warganya 
sondiri.
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2* Ketentuan Hukum Kasional yam? Borknitan dearran Ifcgaloh 
Boat! Rani, aorta Si fat Gantl ftu/ti

Dal am era pcmbangunan dewaoa ini hampir aotiap kogi- 
atan ponbangunon memorluHan tanah cobagai earannnya* Hal 
ini torutama sokali pada pembangunan di bidang material 
baik di do ca ataupun di kota banyak sekali roemerlukan tanah. 
oebogai torapat kegiatan pembangunan toraebut. Apapua bentuk 
pombnnguiinn tersobut akan aelalu raomorlukan tanah aobngai 
oarnna yang utama.

Sshubungan dengan nasalah kobutuhan tanah dalara rang*- 
ka pembangunan nonpaknya tGrdapat borbagai bonturan kepon- 
tinman. Di eatu pihak pombangunan amat membutuhkan tanah ao- 
bagai .aarona, aedang di pihak lain oebagian beoar warga m*v- 
eyornkat moiabutuhkon juga oebogai Jonpat pemukiaanatsiu mata- 
pencaharian,

Bonturan kopentingan oeperti toroebut di ataa apabila 
dikaitkan dengan sistom pemilikan tanah di Indonoaia aohâ  
ruonya tidak terjadi* Dengan adanya aoao fungoi oooial tew 
nail, maka tanah dikatakan raempunyai fungoi aooial demikian 
pula dengan porailikan tanah. Hak milik di Indonesia juga 
mongandung fungoi aooial# Hal ini borarti kepentingan yang 
lobih luoG dan boroifat naaional lobih utama dari kopenting
an individu. Di oamping itu di alel lain aoas toroebut me nun- 
jukan bahira tanah aobagai aumbsr daya alam yang utama adalah 
untuk kepontingan dan koaojahteraan rakyat. Oloh aebab itu
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pemilikan dalam batao-batas tortontu maoih diperkononkan. 
Dalam pembangunan pongnmbilan dongan begitu aoja torhodap 
tanah milik akan raonyobabkan korOQahan dolma masynrakat*

Pembangunan buknn borarti harua dongan mongorbankan
*

hak-hak rafcyat yang mestinya htmia menitaatl haoil pombo-
ngunan. Kegiatan dal cun pembangunan adalah deal keaejahto-
toon rakyat* Jodi pembangunan bukanlah morupakan tujuan
totapi sarana untuk mencapai tujuan, diharapkan porabangun-
an hukan morupakan kedok untuk mengambil tanah rakyat do-
ngan oeifonang»*wenang* Dal run hal ini Abdurrahman menuliai

Ada oemontara pihok yang boranggapan kalau ada oobi- 
dang tanah sangat diperlukon untuk kepontingan pccrtMv- 
ngunan maka mau tidak mau uoahr. toroobut harun berhar- 
oil# sehlngga pada oaat ookarang pombangunan bonyak di- 
jadlkan kanblng hi ton yang dapat moninbulkan kooon bah- 
wa DOgaXa aoauatunya akan raonjadl hoiol bilamann dila- 
kukan dengan molanggor hukum# Pandangan yang demikian 
QGbonamya adalah bortontangan dongan aoaa pombangunan yang borupa aoaa porl kohidupan dnlan ko ooimbangan•2d

Dongan demikian untuk raongataoi maoalah tanah haruolhh,di- 
porhatikan ko dua kepontingan toroobut*

Pembarian ganti rugi ataa tannh yang dlporlukan un
tuk pombangunan dapat dikatakan aobagal ouatu uaaha mongo* 
tool bonturan dua kepontingan yang bortontangan toroobut, 
Pomborian ganti rugi ini apabila dltinjau dari pomilik 
tanah akan morupakan uoaha untuk momportahankan kelayakan

Abdurrahmanf pp# cit*i h» 147#P8
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hidup oleh negara pada warganya, jadi Bama sokali bukan di** 
dasarkan pada prlnsip kosalahan aoperti yang torumi pada 
bagian 1 subbab ini* Sedang dlpandang dari segi penguasa, 
ganti rugi loblh merupakan penorapan daripada fungsi aoaial 
tanah dan osas peri kehldupan dalam keseimbangan dalam rang
ka pcmbBftgunan* Ganti rugi bentuk ini boleh dikatakan soba- 
gal ftuatu oara menjaga keoeimbangan sebagai akibat adanya 
dua hal yang soling bertontangan. Di satu pihak domi terear- 
palnya dan berhaoilnya pembangunan, sedang di lain pihak 
masyarakat menuntut adanya kosojahtoraon dan kehldupan yang 
layak*

Membicarakan masaloh ganti rugi tanah di Indonesia 
tidak akan lepas dari ketontuan hukum yang men jadi saluran 
pengambilan tanah untuk pembangunan* Berkenaan dengan pe- 
ngambllan tanah untuk pembangunan menurut ketentuan hukum 
dilakukan melalui dua saluran yaitu pencabutan hak atas 
tanah dan pembebasan tanah* iiolalui dua lombaga hukum Ini
lah ganti rugi timbul dan dilaksanakan#

Dalam Undang-undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 Tahun 
I960) aobagai undang-undang yang menuat oistem pertanahan 
di Indonesia hanya menyobut adanya satu cara yaitu pencar- 
butan hak ataa tanah* Bag! soya dalam penulisan ini bukan 
maoalah saluran dalam pengambilan tanah tersebut yang pou
ting, tetapi yang jolao ganti rugi dalam pengambilan tanah 
oleh penguasa fctulah yang loblh ditonjolkan dalam penulisan
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ini,
Jtentong ganti rugi, dolora pasal 18 undang-undang ini 

hanya mommjukan bahwa ganti rugi haruolah layak dan menurut 
car a yang diatur dongan undnng-̂ undnng* Di ainl akan menihh 
bulkan portanyaan* apakah ynng dipakai aobagai ukuran sehing- 
ga ganti rugi dikatakan layak ? Dalam paoal lain undnng-un*- 
dang ini pun yaitu pasal 17 hanya monyobutkan bahna oebagai 
pengganti tannh-tanah yang molobihi batao makataum akan di- 
borikan ganti rugi atao tanah toraobut, ^

Undang-undang aebogaimana dimokoudkan oleh paoal 18 
tersebut adalah Undang-uhdang Nomor 20 Tnhun 1961 (eelonjut-* 
nya dioingkat UU Ho* 20/1961), LH* Tahun 1961 Ho, 228 ten- 
tang poncabutan hak atao tanah* Di Damping itu montori dalam 
negeri mongoluarican Peraturan ttontori Dalam Negori floraor 15 
Tahun 1975 tontang Kotontuafc mongonal Tata Cara Pembobaom 
Tanah.

Dalam UU Ho* 20/1961 oehubungan dengan maoalah ganti 
rugi dloinggung dalam pasal 3 ayat 1 yang menyatakan berpe** 
i?annya pnnitya ponoksir untuk molakukan ponakoiran tontang 
ganti kerugian tanah yang dicabut haknya*

Sebagai tindak Ion jut dari polokBonaan UU Ho. 20/
1961 tolah dikoluarknn beborapa peraturan polakBarman yaitu: 

1« Peraturan Pomorintah Nomor 39 Tohun 1973 (DN 1973 No* 
49) tontang Poncabutan Hak-4iak Atao Tanah dan Benda 
yang Ada di Ataanyaj
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2# Instrukai Precldcn Noraor 9 Tahun 1973 tchtang Pon- 
cabutan Hak-hak Atas Tanah dan Beda) yang Ada di 
Ataanya.

Tomynta dalam dua poraturan teraebut tidaklah menbcrikan 
pcrincian sebagai detail pclakoanaan ganti rugi. Hal ini 
nenurut hernat aaya peraturan-peraturan toroobut hanya ber- 

suatu cara yang harus ditompuh apabila torjadi hambat- 
an dalam polakoanaan ganti rugi dah ponoabutan hak atas 
t̂ nah# Sebagai pelakaanaon dari UU No. 20/1961 tomyata 
tidak monjabarkan lobih Inn jut tentang paoalah ganti rugi. 
Juetru hal ini morupakan maaalah panting dalam prooos pen- 
c abut an hak atas tanah* Dolan Poraturaia Pemerintnh Ko. 39 
Tahun 1973 masalah ganti rugi diainggung yaitu dengan mo* 
nunjuk pada penyeleaaian oongkota tentang moolah ganti 
rugi.

Sebegltu jauh oebelum terjawab pertanyaan di ataa 
yaitu tontang ukuran kelayakan bagi suatu ganti kerugian 
atas tanah yang dicabut haknya. Uenurut ketentuan yang ada 
hal ini akan eangat tergantung dari penilaian panitia pe* 
nakair serta adanya dana yang tereedia. Sehubungan dengan 
naflalah ini akan jat&.ltfblh balk apabila beranndar pada ke* 
tentuan dalam Poraturan Menteri Dalam Uogori Ilomor 5 Tahun 
19751 aobab dalcun poraturan ini terdapat adanya keharuoarx 
tereapainya kata sopnkat. Barulah ini akan tercipta kepuae* 
an tontang masalah ganti rugi atao tanah yang dicabut hak
nya# Kata aepakat Inilah yang mungkin menimbulkan ganti
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rugi yang layak. 3e tidak-tidaknya kata sepnkat ini membori- 
kan kooadaran ochingga pongortian lay ok tidak dikaitkan de
ngan maeolah horta. Bagi anya dongan kata Gopakat borarti 
kolayakan audah ada dalam poraborian ganti rugi. Dengan kata 
oepakat penontuan harga oolalu akan borgeaor eesuai dongan 
nilai horga tanah pada waktu yang borjalan dan borbeda. Di 
oaraping adanya kemungkinnn pongaruh kesadaran akan pembtw 
ngunan pada tiap individu dalam cmGyarnkati di oitulah ni- 
lai-nilai kolayokon yang oebenarnya.

Nanrun demikieui hingga ookarang bolum ada ketentuan 
yang mongatur maoalah ganti rugi oecara khuous oebagai p©~ 
laksanaan daripada UU No* 20/1961 ynng pada akhirnya akan 
tordapat kopaatian hukum tentang pomberian ganti rugi*

3. ginjqunn £!engenni Porrianjion Ganti l&ifll Tanah Akibat Pen- 
ban/runan Cek Dam, dan Permaoolahan yang tlun/foln Tirr.bul 
Serta Ponyolooaiannya

Dalam praktok pembangunan cek dam* pongambilan tcv- 
nah ponduduk juga dikonal adanya lembaga ganti rugi* Untuk 
mengetahui eifat ganti rugi dalam hal ini perlu ditinjau 
ournt porjanjian ganti rugi yang dibuat*

Cek dam oebagai ouatu kogiatan pembongunon untuk ke- 
pontingan umum membutuhkan Juga tanah oebagai oarananya. 
Bcrkenaan dongan hal ini dalam pembuatan cek dam terdapat 
eodikit perkecualian, oek dam mempunyai ciri toroendiri.
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Perkecuolian ini sebagai akibat adanya aifat cek dam ecn-» 
diri yang tidak pennanon* Dalam pasal dua surat porjcuijian 
ganti rugi tanah untuk koporlunn cek dap dinyatakant "Pi- 
hak ko dua dongan rein monyerohkan tanah miliknya yang 
luaa, let ok dan akan digunakan oepcrti tersobut dalam ang- 
ka 1 di atao, serta bersedia menerima ganti rugi oobooar 
Rp * • « oecara tunai dengan tidak molepaa hak pemilikan 
atas tanah teraebut"*

Dengan tidak terlepasnya hak kepemilikon atas tanah 
dalam rangka pembangunan cek dam inilah yang aaya katakan 
sebagai suatu perkecualian* Dalam arti pengambilan tahah 
guna koper&uan pembangunan cek dam tidak mengikuti tata 
cara yang lazim dalam pengambilan tanah guna koperluan ponw 
bangunnn aeperti yang teloh diatur dalam pembebosan tanah 
dan pencabutan hak atao tanah* Sobagai akibat perkecualian 
teraebut, dengan cendirinya ganti rugi di sini mempunyai 
si fat dan nilai tersendiri.

Sepintas seakan-aknn perjonjion ini mirlp dengan 
perjanjian aewa-menyewa, tetapi apabila ditinjau dari hukum 
oovm-monyevro tanah# maka ternyata tidak memenuhi pereyarat- 
an perjanjian sewn-menyowa aebab pcnggunaan tanah untuk cek 
dam tidak mempunyai batas waktu yang tertentu* Hal ini amat 
tergantung beear kecilnya erosi pada areal teraebut yang me- 
nentukan waktu berfungoinya cek dam. Sedang pada sewanoenye- 
vm disyaratkan adanya bataa waktu yang tertentu* Seperti
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pembuatan cek dam akan oololu torkoit kepontingan beborapa 
ornng jtang tanahnya tergenang wnduk cok dam* Meraang, cok 
dam morupakan pola teknik yang topat untuk mencapai tujuon 
di atae, tetapi apakan hoi ini harua dongan nengorbankan 
beborapa anggota mnayarakat ? Pungoi ganti rugi di aini 
adalah dapat dikatakan oebagai pongombali keseimbnngon 
yang tolah pincang dari kehidupan para petani* Hanya ada 
saja yang pouting adalah Bompai berapa jauh effoktlfitao 
ganti rugi tersobut dapat xnenunjong kohidupan moroka*

Pada umumnya cok dam dibangun pada areal tanah yang 
miokin dan bergolombang. Dalam konyataannya tanah-tannh ter- 
sobut morupakan pokok kehidupan masyarakat sctempat. Lebih 
jauh lagi tanah ini maaih torbngi dalam pemilikan yang pada 
umumnya sangat minim luasnya* Itongan pola pemikiran yang oo- 
dorliana moroka bortahan untuk hidup*

Berkcitan dongan pembangunan cek dam, ganti rugi atas 
tanah di daoarkan atao nilai tanah yang boraangkutnn aching- 
ga aaat *rondah &arganya* Sohubungan dongah itu tidak borlo- 
Iblhan apabila soya katnkan bahvm ganti rugi di sini tidak 
banyak monolong. Hal ini dapat dimongorti berdasarkan beba- 
rapa kotcrangan dari pihak proyek ponghijanan bahwa ada pen>~ 
borian ganti rugi yang dibawah lima ribu rupiah* Untuk me** 
rsta nwngkin uang sojumlah itu berarti aokali* tetapi di— 
bondingkan pola pemikinm raoreka yang caderhona tidak akan 
banyak monolong kefcldupnh colcma tanah meroka terpakai* 
Akibat lebih jauh akan lobih banyak boraifat ne&atlf, oo-
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yang disebutknn dalam paoal 1543 K i t  ah Undang-undang Hukum 
Pordata yang dimnkeud dengan Gewa-monyewa inlnh suatu per* 
oetujuan dongan mnna pihak yang satu msnglkatkan dirinya 
untuk momborikoxi kepada pihak yang lainnya kenikmaton dari 
ouatu barang solama ouatu waktu tertentu dan dengan pomba- 
yaran oosuatu harga yang oloh pihak tersebut bolakangan 
itu dicanggupi pombayorannya*

Bordasarkun konyatnan itu kiranya tidak dapat di* 
katokon bahwa ganti rugi atao tanah untuk keperiuan peroW 
buatan cok dam oobogoi pembnyaron sewn ataa tanah yang di- 
pakai. Menurut hemat ooya hal ini hanya bordasarkan por- 
ootujuan biasa# Pada aoaanya setiup pihak bebas mongodokon 
kontrak dan poroefcujunn* Oleh karona itu ganti rugi (ialom 
hal ini dapat dipandang oebagai boban menurut pongertian 
peraetujuan atao boban sepsrti yang dimakoid pasal 1314 
Kitab Undang-undang Hukum Pordata.

Ganti rugi dalam pombuatan cek dam apabila ditinjau 
dari pihak penguasa lebih condo rung untuk dikataknn aobagai 
poncenainon acao porikehidupan dal an koceimbangan ponbangun- 
an,

Secara unum ootiap kegiatan dalam penghi jauan diKv- 
katak&n msmpunyai tujuan ganda yaitu di comping raemperttt'- 
hankan kosoimbangan lingkungan juga bertujuan moningkatkon 
pondapatan petoni# Pembangunan cek dam tcraaouk dalam ko- 
giatan ponghijaunn dongan demikian diharnpkan mampu monca- 
pai tujuan tersebut. Dalam uoaha untuk nmncapai tujuan,
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hagai nisal makin moningkatnya pencurian kayu di hutan go-  

Jcitar daerah meroka.
-Untuk raengataoi naaalah di atas harualah diberikon 

ganti rugi yang layak yang raerupakan bekal hidup yang eu-t 
kup. Dalam praktok momang dilalui adanya muayawaroh desa* 
Menurut hemat snya hal ini bukan merupakan senjata yang 
arapuh untuk mendapatkan kelayakan. Kelayakan bukanlah ha
nya menyangkut tentang harga aorta kopuaaan akan nilai- 
nilni tersebut, jetapi monyangkut pula kelayakan dalam 
nrti yang luas yaitu kelayakan dalam hidup, sosial okono- 
min* Gunn mendapatkan haoil seporti ynng diharapkan hal 
yang amat penting adalah ini aiatlf dari pihak proyek dtv 
lam maoalah. pemberlan ganti rugi* Lebih jelasnya bahwa 
di aaraping pemberlan ganti rugi perlu pula dlsertai de
ngan bimbingan dan pcnyuluhan, bukan nekedar yang bersi- 
fat teknis belaka( tetapi maaalahnya adnlnh bagaimctna mem- 
peroleh mata poncaharian dengan bekal uang ganti rugi yang 
di dapat, Jodi merupakan bimbingan khuouo,

Apabila dltinjau lebih lâ jut dalam curat perj&nji- 
an gnnti rugi dalam rangka perabuatnn cok dam, tidak diiso- 
butknn tentang kemungkinan borubahnya luae tanah oeteloh 
pemakalan cek dam aaleaal* Kemungkingan ini past! ada9 mo- 
nglngat lokaai genangan cok dam adalah areal dengan topo- 
grafl bergelombang# Hal Ini apabila cck dam audah ponuh 
dengan lumpur, dengan sendirinya menjjadi datarf berartl 
luaanya akan makin berkurang* Bngi penduduk ada komungkln-
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an untuk menimbulkan ketidakpuasan, sedang bngi pihak pro- 
yek untuk mengatosi maoalnh Ini dalam praktek luos pomilik̂  
an dlcatat dalnm bentuk auatu proaontose#

Masalah ini kolihatan menong eepalo, tetapi kemung- 
kinnn timbul di kemudian hari akan lebih raenyulitkan# Bagi 
potani yang tanohnya terlotak dl lereng yang miring dan ne- 
manjang horizontal apabila dihitung datar akan makin eempit* 
lloreka kebanyakan mendasarkoa porhitungan pada jumlnh lank- 
on tanoffion yang dapat ditanomnya* Bengou tidak berfungoinya 
cok dam akan berkurongloh tonoh moroka. Bag! mercka jrang 
tanah aaalnya datar tidak aria maouloh lagi# Balora aol ini 
perlu kiranya ditiajau beear kecilnya ganti rugi aehingga 
akan dicapai keadlleui dan menciptakan kepuasan di kecrudian 
hari, Guna raengatasl masalah yang berkaiton dengan ganti ru
gi serta tnenjaga konrungkinan ycng tiubul, maka dalam eurat 
perjanjian akan lebih baik apabila diourtui pula ketentuan 
yang raenuat oegala komungkinon yang dapat timbul#
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B A B V 
P E J  U I 0 P

1* KoBlniTJulan
a# tanah yang merupakan somber dnya alara don faktor produk- 

si yang utama* balk bagi pombangunan maupun unour pokok 
Jcooejahtoracui rakyat adalah dikuaoai oloh negara# Koku- 
adaan tanah oleh negara bukan borartl ndlikl, tctapi n©~ 
gara sobagai organieaoi kekuaaaan oeluruh jrakyat, maka 
ponguaaoan toroobut dapat dipandang oobagai ouatu wowe- 
nang pongaturan dalam masalah pertanahonj 

b* dalam masalah pertanahan di Indoneoia dikenal adanya 
aoas fungal □ooial* Tanah mompunyai fungal aoolali mak- 
oudnya bahwa kepontingan umum dan negara lebih diutama- 
kan darlpada kepontingan indivldu dan golongan# Hal Ini 
dengan maksud agar tanah dapat digunakan untuk oobeoar- 
beoar kemakmuran rakyat; 

o. berdasarkan paoal 6 Undang-undang Pokok Agraria dikatap* 
kan bahwa aoxnua hak atas tanah mempunyai fungal social, 
namun demikian pemilikan tanah oleh perorangan masih di- 
perkenankan oopanjang tidak morugikan kepontingan umum# 
Ini berarti pemilikan dan ponguaoaan tanah yang melam* 
pnui batoo tidak diperkonankanj 

d* aedang pemilikan tanah oleh badan hukum * pada daaarnya 
badan-badan hukum tidak dapat mompunyai hak milik ataa 
tanah* Totapi bordaearkan ketentuan paoal 21 ayat 2 Un-
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dang*undang Pokok Agraria terdapat perkecunlion dim 
maoih terbuka kemungkinan adanya pemilikan tanah oloh 
badnn-badan hukun, ,yaitu dengan adanya synrat—ayarat 
tortentu sehingga ouatu badan hukum dapat ditetapkan 
peraerintah untuk dapat mempunyai hak milik atas tanah) 

e* bahwa pada dewasa ini hompir socrua bnngoa telah monyar- 
darî ibahkan audah mulai moraaakan aklbat-akibat yang 
ditirobulkan oleh adanya tingkat keruoakan sumber daya 
alam, hutan, tanah, dan air. Dal am arti aanusia haruo 
aelektif dalam penggunaan, peruntukan, dan penguaoaab 
atao tanah oohingga tanah akan mampu tnemberikan daya 
guna oocara optimal Berta terjaga kolestariannya. Hal 
ini oeouai dengan raakaud diadakannya tata guna tanah; 

f*.program penghijauan adalah morupakan uoaha pemerintah 
Indonesia guna menjaga, merehabilitasi aerta mencognh 
aumber daya alam dari keruoakan boaorta akibat-akibat 
yang ditimbulkannya* Uaaha ini didaaorkan pada adanya 
instruksi preaiden tentang ponghijauan dan reboiGasi; 

g* dalam arti yang sempit penghijauan adalah kegiatan 
ponannmnn tottoman tahunan atau rumput-rumputan aerta 
bangunan penoegoh erosi di areal yang tidak termaauk 
kawaaan hutan atau areal lain yang bordaoarkan renoona 
tata guna tanah yang tidak diperuntukan sebagai hutan 
negaraf

h* cek dam meirupakan oalah aatu bontuk bangunan pencegah
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pengendali erosi dan bonjir dengan tujuan untuk men- 
dayagunakan ©ffektifitas penghijauan dalam rnngko 
pongaweton tanah serta menjaga fcelestariannya;

1* cek dam adalah waduk kecil dongan konstruksi yang 
oederhana* borfungsl sebagai pengendali terhadap 
kumpulan aliron porarukoon don endapan haail erosi# 
Dapat dikatakan bahwa cek dam merupakan bondungan ke
cil yang tidak permanent sebab berfungsinya tergan- 
tung pada derajat erosi daerah ookitarnya; 

j. dongan adanya cek dam* di sanping oecara teknis men*» 
punyai mnnfaat untuk mengendolikan banjir, erosi, 
serta dapat memperbaiki iklim mikro daerah setempat 
juga dapat diperoleh manfaat yang bersifat sosial 
ekonomis. Cek dam akan dapat dipergunakan sebagai bo- 
rana olah raga dan rekreasi aorta kegiatan perikanan 
darat bagi maoyarakat sekitamyai 

k« berdaoarkan pada ourat perjanjian flanti rugi tanah 
dengan adanya pembangunan cek dam, maka status tanah 
yang tergenang air borupa wa&uk tetap sebagai tanah 
hak milik dari pemegang hak milik oomula;

1* sifat ganti rugi atas tanah di Indonesia merupakan 
pencerminan daripada asas pembangunan yaitu asas peri-
kehidupan dalam koseimbangan* Ueokipun berdasarkan.- ^

'•ijf

prinsip penguaoaan tahah oleh negara dan fungal J 
sial daripada tannh bukan berarti pembangunan haruo
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dongan mengorbonkan hak aoasi maayarokot dtm manusla 
sohingga dal tun hal ini pomberion ganti rugi dapat di
pandong oebagqt ouatu prinolp yang log! a pada negara 
untuk melindungi warga maoyarakat; 

to* bahwa maoolah ganti rugi atao tanah guna koporluan 
pembangunan bolum diatur secara khuaua dalam bentuk pe 
porundong-<undangan atau pengaturan pelakoanaan yang 
lain, Qkoistonoi lembaga hukum ini tampak dalam kait- 
annya dongan kotontuon pombebaoan tonoh dan pelepaoan 
hak atas tanah; 

n. ganti rugi atas tonoh dalam rangka pombnngunan cek dam 
mempunyai bentuk taraendlri, pongombllon tanah guna pom- 
bangunan cek dam tidak mengikutl tata oara yang lasira 
dipakai dalam pongaribilan tono)i guna koporluan pemba* 
ngunon* Perjanjian ganti rugi atao tanah ini pun bukan 
tarmoGuk dalam perjanjion oewop-monyewQ aepertl yang di* 
makeud dalom paoal 1548 Kltab UndangKuidong Hukum Per* 
data#

2* Sarnn-oorqn
a* bahwa kegiatan ponê ijauan dengan polo teknio pembuat- 

an cek dam perlu ditingkatkan dan diprloritaskan pada 
borbagal daerah, monglngat pola teknlo penanaman tor- 
nyata amat lambat dalom membendung proses korusnkon ' j 
tanah aorta kurang effoktif, dalam mendwdapi* J masalah
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penghijauan yang komplekj 
b, ponghijauan tidak saja menghodopi naaalah yang beroifat 

totalis aoraata* tetnpi menyangkut raaaaloh yang beroifat 
oooial okonomia. Qloh karcnanya untuk mcncnpoi sasoran 
dengan haoll yang mcznuabkont maka petugas lapongan yang 
langoung ter jun dal on maoyarakat akan lebih. balk apâ - 
bila mengikutaortnlcan tonoga bidong ooaial untuk zneng- 
adnkon pendekatan dalam moeyorakatj oetidak-tidaknya 
seorcing tennga sooial (non toknio) untuk mendamplngi 
tenoga teknio pada tiap kccomatan; 

c* untuk mendapatkan effektifitoa yang tinggi dcilan pelak- 
conaan kegiatan pengiiljaann* kiranya porlu ditinjau ten- 
tang pensntunn person-poroon yang raomegang jabatan pirn- 
pinan proyok penghijauan dan PKP, eobab dalam ketentuan 
maoih tordapat adanya koraunglcinan seorang PKP dal an tu~ 
gaa organiknya merupakan bawahan dari pimpinan proyek 
yang dltunjuk* Dongan demikian melumpuhkan fungd pen#* 
avraann PKP;

d. porlu ditingkatkan adanya koordinasi yang lobih erat 
ant or a pihnk proyek penghijauan dengan piliak P3KP DAS 
sebagai pengavme dan perenoanaan teknio, oebab erring 
kali terjadi kelambatan pelakoanaan pokerjnan sehubung* 
an dengan maaalah penyediaua dona} 

e« dalam masalah pemberlan ganti rugi ataa tanahf akan 
lobih mongena apabila dl oamping borupa uang juga di- 
Bert ai bekal pongotnhunn dan kotrampilan* Dengan demi-*

63

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi CEK  DAM DALAM  RANGKA PROYEK 
PEN GAWETAN  TANAH DAN PELESTARIAN ALAM, GANTI RUGI DAN 
PERMASALAHAN,  SERTA PENYELESAIANNYA 
 

SUDIJANTO



kiaa nknn terjaga kelangaungon rontoi kehidupan fcogi 
para perailik tanah, atau guna meajaga hal-hol yang 
timbul dongan hilangnya nmta penoaharlan mereka. So- 
port! kata pepatahi "Barilah dla kail, bukan ikonnya**
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4 6?
SURAT PERJANJIAN GANTI RUGI TANAH PROYEK PENGHIJAUAN 

Pada hart ini ***«**•**•*, tanggal bulcn
•*#«*»«# tohun soribu sembilon ratus • ..... yang barton-
da fcnngan dl bavtah Inlt
1« CcutiQt Kecamatan Kobupot̂ n

dan aolaku plmpinnn pelakoarta panghijauan 
bordnonrkan surat koputuonn pemlmpln proyek 
penghijauan ««••*«*. tanggal •#*•**»* noraor 
«**••*•« dalam hal ini bortindak atas nona 
Peroerlntah Ropublik Indonesia* solanjutnya 
disabut PIHAK PBRTAHA don 

2* «»*•»••*•« Penduduk Dsaa »#*«.,•• Keoa^aton »••#**«•**
Kabupaten ***••**« yang dalam hal Ini bortin- 
dak atao noma pemllik tannh yang selanjutnya 
dlsebut PIHAK KE OTA.

Denman mongingat dan berdasarkan kopados 
Inctrukoi Boraema Menteri Dalam Nogerl dan llonterl Pcrtoni-
an No* ...... Tahun dan No. ••****•• Tanggal .»•
•••*••• tontang potunjuk lebih lanjut mengenai pelakBonaan 
Program Bontuan Penghijauan don Reboiaa&i «••**»•* plhak 
ko oatu dan plhak ko dua teiah bornufakat menbuat porjan- 
jian ganti rugi tannh dalam rangka pelakeanaan pembuatan
cok dam Proyak Penghijauan di dec a • ... Kecamatan
if.Mi*** Kabupaten Tahun dengan keton-
tuan-ket ontuan oebn̂ ai bo rikut s
1* PIHAK KE I (satu) borkQwajiban member! ganti rugi atas
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5. Domikian perjanjian gmiti rugi tnnnh ini dibunt dolon 
koadtwn oahnt d m  sod or tanpn tekannn aiopapun dalom 
rangknpi ........ Dibunt di ........... Pada fanggal

PIHAK KB II (dua) PIHAK KB I (satu)
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tanah kopunyaan/hak milik PIHAK KE XI (dua) soluo3 •• 
*•.•*«# ha, yang terletak di desa ...••*•, borbataoan 
sebeloh Utara dengan tanah milik *•«.*,.* sebelah Ti
mur dengan tanah milik **•••,«• sebeloh Sslatan dengan 
tanah milik sebeloh Borat dangon tanah si Ilk
•••*•••» dengan tunai eebesar Bjp karona tanah
tersebut akan dijndikan genangan air dan diraanjfcatkan 
untuk kepentingan uaum,

2, PIHAK KE II (dua) dengan rela menyerchkon tcnah milik— 
nyaf yang luas, letak, don akan digunakan scporti ter
sebut dalam angka 1 di atas, serta bcrsedia jsenerima 
ganti rugi sebesor Hp secara tunai dehgon ti
dak nelepaskan hak peailikan atas tanah tersebut*

3. Setelah selesainya kegunaan tanah untuk keperluan cek 
dam oeperti tersebut ongka 1 di atas, aaka secara ber~ 
angsuzwangsur penggunaan tanah tersebut dikembalikan 
kepada penilik tanah yang bersongkutan atau ahli TTario—

*»
nya#

4« Apabila pihak ke I (satu) aelalsikau kowajibennya
perti dinaksud pada angka 1 di atas* serta apabila pi— 
hak ke XI (dua) di kerzudian hari mengingkarl kowejifcan- 
nya seperti diznoksud ongka 2 (dua) di atosv ntika a2ian 
diselesaikan aelalui Pengadllan IJegeri*
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