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De;.t,an nengucapkan rasa cyuXur ke hadirat Tunan yang 

Kaiiaesa, maka hanya karena taufik dan rahmat-I.ya sajalah, 

saya dapat menyelesaiksn skripsi yan& merupakan syarat bagi 

setiap mshasiswa £akultas Hukum bniversitas Airlangga untuk 

mendapatkan gelar carjana hukum setelah roengalami bcrbagai 

kesulitan,

Skripsi ini akan membahas "ireranan iayasan Xas Pera- 

bangunan Kotamadya laerah Tingkat II Surabaya Dalara Pemba

ngunan di Bidaiu., Pengadaan Tanah Untuk ruciahan, r’ernasa- 

lahan Yang Tircbul dan Caxa Penyelesaiannya”.

Dalam menyelesaikan ekripsi ini sudah baran*_ tentu 

banyak ditemui naisba.an, terutrma sekali disebabkan bahan- 

bahan atau literatur serta data dan inforiEasi yang diper- 

oleh tentang hal di atas sangat terbatas dan hasil pemikir- 

annya sangat terbatas pula. Se^ala macam kritik maupun 3a- 

ran-saran yang bertuju&n untuk lebih menyempurnakan skripsi 

ini akan saya terirca dengan senang hati,

Selanjutnya, disinilah tempatnya saya menyampaiKan 

rasa hormat dan terima kasih kepada kedua orang tua, itu 

dan ayah, yang aeiaroa ini telah men^irin^! doa eer-iin&ga bcr- 

hasillah saya mencapni gelcr ketiarjanrsn, Lau tak lupa saya 

campaikan ucapkan terima kasih kepada ba;<ak >ang telah neic- 

bimbiug dalam keiancaran penyusunan rkripei raya terutama

iii
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sekali kepada Bapak Soedalhar, S.U. dan Eapak Wienoe Soe 

eanto, S.H. dan kepada ibu, bapak dosen ya~g lair, di le- 

parteraen Hukmn Perdata, dan bapak-bapak docen Lep.rtemen 

Xainnya yan& tak serapat saya sebut naraanya* Lan rasa te- 

rima kasih juga saya sampaikan kepada £apak Ir* Ibrahim 

Soetjahjo dan Bapak Sartono bc»Hk; masing-ujasin^ cebagai 

Direktur dan Kepala Sekei Tata bsaha Y>-P dan Bapak Bao- 

yani, Bapak R. Moch. Varied, £>.n. yang telah mem-

bantu memberikan bahan-bahan daXam penyeXesaian skripsi 

ini, Juga rasa terima kasiii saya ucapkan pula kepada Ba

pak Bre. Ismudarto selaku kepala ^ubbagian lengadaan Ko- 

taaddya Surabaya sebagai atasan saya tempat saya bekerja 

dan rekan-rekan sejawat di Kantor Subba&ian Pengadaan 

Xotamadya Surabaya yang ttlah banyak memberikan peluang 

waktu demi kelancaran dan kesuksesan studi i^aya dengan 

sebaik-baiknya*

Surabaya Juni 1982 

Penyusun
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BAB I 

lENBAhULUAN

!• Alasan Pemillhan Judul

baya 3angat tertarik untuk membahas ma^alah pom- 

bangunan di bidant pengadaan tanah untuk peruraanan, por- 

rcasalahan yang timbul dan cara penyelesaiannya yang di- 

kelola oleh Xayasan has i'embpngunan Xotamadya laerah 

Tingkat II Surabaya. Sebab maaalah perumahan .uerupakan 

hajat hidup masyaraxat yang aai.gat menciesak yang perlu 

ditangani.

Sesuai den;, an laju perobangunan dalarn kita mema- 

suki tahap III Pelita III, sesuai dengan yang te-

lah di£.nriskan oleh Tap MPH no. IV tahun lcj78 yaitu me- 

ngenai Garis-garis £esar rialuar* ^egara ; yang nenv. e- 

tengahkan tujuan perabangunan nasional, dengan landasan 

trilogi pe:nbai=gunan, ialah :

a. pemerataan poaban^unan dan nasil-iiasilnya 

yang menuju pada terciptanya keadilan t=0 Piai 

bagi &eluruh ra^yat Indonesia;

b. pertumbuhan ekoiiOird yang cukup tliiggi;

c* stabilitas nasional yang sehat dan dinaniis. 

aal ini ju^a aangat sesuai sekali dengan yang ter- 

tulia pada Undang-uncang has r 1945 pada alinoa IV ya

itu untuk nencapai masyarakai adil can makmur meteriel

1
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spiritual berdasarkan Pancasila*

Bitekankan lagi pada sambutan bapak Gubernur Ja- 

wa Timur di depan Etapirtida Galina V tahun 1981 yang di- 

namakan dengan sebutan 5 P 2 & yang berarti :

a. pangan;

b. perluasan kesempatan kerja;

c. prasarana produksi dan ekonomi;

d. peng^alakan perumaJian rakyat;

e* pendidikan.

Laxi 2 h berarti ; a. keeehatan;

b. kependudukan.

Hal-hal tersebut di atas yang pada umumnya di kota-kota 

besar khususnya di Surabp^a, kopacatan penduduk yang ea- 

ngat pesat disebabkan kaxena tempat urbanisasi penduduk 

desa untuk mencari p^kerjaan atau adu nasib. Maka masa- 

lah perumahan adalah masalah-masalah yang perlu ee^era 

ditangani, apala&i peraerintah Kotamadya Daerah 'iin^kat 

II Surabaya yang akan raengerabangkan atau memperluas ko- 

ta maka tidak luput dari tuntutan aetiap tanah

untuk dikelo.la men^adi perumahan*

Adapun yang diinaksud dengan "Perumahan” adalah 

semua bangunan yang dipergunakan oleh seseoron^ urituk 

tempat tinggal atau dipergunakan scba^ai tempat Hedi- 

aman.1

Soemanto, Hlnnn^ an Undiu:>-untlrn^ xoxumahan dan 
Analogln.ya di Indent sio, Inapek^i ' x epolit iar i.ox̂ nrfo 
^acrari 101 Surabaya," ̂ ui: laya, cet. I, Ji. 11.
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Dengan ©akna yang tsruebut di atas maka raasalah perumahan 

adalah masalah yang sant at penting sekali yang haru3 se- 

feera ditar^ani untuk aigalakAah nengenai pembangunannya 

terutama sekali mengenai pembangunan perumahan rakyat.

Apalagi seperti kota besar Surabaya ini yang pen&cn- 

bangan penduduknya aangat peaat aekali, nehingga membutuh- 

kan pengembangan pembangunan perumahan yang wemaciai, se- 

hingga Pemerintah Laerah /votamadya Surabajo ;ju^a ikut rcrta 

berpartisipasi meiifcuoahakan adonya lk 11k  ya.-.fc menaril; bsgi 

penanaman modal swasta nasional dalarn pembangunan di bldang 

perumahan, sehingga timbul banyak sekali renl estate,

Maka dengan dibentuknya Kayusan Aas zembsa.gunan i.o- 

tamadya Surabaya yang juga sem&cam real estate bergerak di 

bideng pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhen ma- 

eyarakat akan perumahan yang peruianen, Kemcnuhi syarat- 

syarat kesehatan, indah, maka hendaknya dapat di^angkau 

oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan £alan 

raenabung.

?. Permnsalahan

Cetelah peninjauan eeya aebagai tahap pertaina rce- 

ngenai sistem atau cara untuk oendapatkan ru&ah melalui 

lifp, perlu diketafcui bahwa di kotacmdya ~ur*;baya ini ada 

lerciacam-macam peruuaftaan evacta yang mengelola perumah

an (real estate) misalnya : aeperti jT Bumi Indah Jaya,

IT Sinar Galaxi* Perutn i-'erumnay, dan Yayasan XaS iea.bsngun-
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an Kotamady* Surabaya. Deri m<=oing-masing peruaenaan 

perumahan ini c s x a  p e n & e lo l& a n  dan sistew Jual beli pe- 

rumahannya berbeca-beda. Soperti iT Buroi. Indah Jaya dsn 

PT iinar Galaxi kedua pcrucahasn ini hanya msmbangun ru- 

rcah mewah can sysrat-syarat angauxannya ean^at berat ee- 

hingga tidak terjangkau lugi unxuk dibeli oleh raassyara- 

kat keeil yang berpenghasilan rendah*

Na/apaknya tujuan dari PT-a-T xersebut adalah aa- 

r„gat komersiel sahingga siapa yang mempunyai uang banyak 

itulah yang akan mewiliki rumah, memarig fielain peccbangut.- 

an rustah sen&at pBxaa&cn jug a dilengkapi dengan perleng- 

kapan seperti listrik, air, dan pagar ruraah Berta tana- 

can untuk penghijauan.

lair; hairy?. dengan Perunj Perucnas yang merupakan 

proyek peaerintah puuat yang mempunyai tujuan non komer- 

eialj, tidak mensutamakan pada keuntungan semata, tujuan 

pokok .Perusj Peru.Tmas ad;*lah memtantu usasya^akat kecil 

yang berpenghasilan ren^ah dengan jalan mengangsur yang 

sangat ringan juga dapat membeli rumah dengan syarat 

fcahwa para peninat teraebut belum aempunyai runah sen- 

diri.

Lain dengan ?ny&3an &as Pembangunan kotamadya ~u- 

rp.ifya ini ccal&h su&tu layasmi yang dibentuk oleh xeme- 

rintah Daerah kejtauaaya burabaya, yang didirikar; sejak 

tahun 1S34 yang pertan-a kali mengelola pembangunan peru- 

mahan rak#at yang jncsipunyai. tu.,ua?< tidak raencari I aba
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yang sangax besar artinya masyarakat dapat merniliki ru- 

xah der^zii jalan menabunc, lebih dahulu kepada 'ikP hota- 

madya Lurabaya*

Jten&an adanya perianalahan yang dciaikian in i la n  

saya akan mencoba untuk dapat memberi -n.mbr.ran ba^i mo- 

ny^rakat atau var^a kota khusucnya burt.baya men^e'tai 

cara  until*. Bernieroleh rumoli hak rc ilik  yang dlusaha*an 

oleh Yaya^an Las i'eraban&tuian,

3* 'X'u.juan ■ttemUisan

Tujuaxi penuliaan ini asngenai peranar. layaran Kai* 

Peneemg'ui.an fcotycadya Surabeya dalam cen^elola perabLii&un- 

an di bidang perumahan rakyatr hal ini sang&tlah aeauai 

apabila kita kaitknn dongan pidato bapak uuternur Java 

$imur dal tin hapimde. Jutim V tahun 1981 yang dikenal de- 

ngan istiiali S r1 + 2 h , yang ditekankan terutama sekali 

pada penggalokan peabangunan perumahan rakyat, yang ha- 

silnya dapat di^&n^kau oleh rakyat banyak. nal deadkian 

iuga sudah dimuat dalam Tap ftHi no, II tanun 1978 tr=ru- 

tarna sekali ditekankan pada trilogi pembangunan yang per- 

tana : yeitu ^en^enai pemerataan pe&bangunau dan hacil- 

nasiiriya yan& menuju kepada terciptauya keadilan soaial 

bagi aeluruh rrkyat Indonesia.

Hal yaric. denikian ini sudafc dilaksanaA&n dan di- 

pdlopori olen Izjasaxi has irembangunan i otamrdya Suraba

ya stjak tanun 1954 i*ingga sekaran^.
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-U>TXVE^SnA

S \J — —  6

Gexota dengan uraian tersebut di atas yang saya 

dapatkan dari pengamatan dan berdasar auater bacaan bu- 

ku serta peraturan-peraturan maupun dasar-dasar hukum 

yang berlaku, dapat member! mantfaat dan pengertian bagi 

masyar~kat khueusnya warga Kota Surabaya untuk dapat nie- 

miliki pex-umahan yang sederhana, perraanen, raeaenuhi sya- 

rat-eyarat kesehatan dan perabeliannya d^pat tcrjangkau, 

yang pada saat aekarang ini inerupakan kebutuhan pokok di 

samping sandang dan pangan.

ttatodologl

Seauai dengan judul yang akan diajukan dan materi 

yang akan dibabas maka penuliean nkripsl ini di dasarkan 

pada segi teoritis dan berdasar pada kenyataan yan* ada 

dalara praktek yang sesuai pula dengan ketentuan-ketentu- 

an peraturan perundangan yang berlaku*

a, Sunber data.

Dalam penalisan skripai ini aaya aiempergunakan 

suraber data daftar kepuatakaan dan selain itu berupa 

tuliaan»tulisa<. ilmiah yang ada kaixannya dengan naaa- 

lah yang akan dibariac, ju&a hasil yang riipero-eh. dari 

perkuliahan di lakultao Hukum Universitaa Airlang^a, 

serta penelitian sexual dencan ;judul ter3ebut,

b. rro&edur pej%uiapulan data.

lalam penulisen ini seba^ai bahan yang diperguna- 

kan untuk menyusun kkrip&i iiii uata c«ya peroleh tnelalui
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1. studi kepustakaan dan;

2. studi Xapangan.

Ad X, Studi kepustakaan adalah merupakan pengumpulan 

data^data keipuetakaan den&an jaXan membaca ke

pustakaan berupa Xiteratur-Xiteratur* Dari stu- 

di ini diperoXeh data-data yang ada hubungannya 

dengan juduX skripsi yan& akan dibahas, selling- 

ga diperoXeh gambaran yang dapat dijadikan pe- 

gantan serta pedoman daXam pembahasan secara il- 

iniah daXam menyusun skripsi ini. Studi kepusta

kaan daXam haX ini diperoXeh di Perpustakaan Fa- 

kultas Hukum Univorsitas AirXangga.

Ad 2. Studi Xapangan ini merupakan peneXitian untuk

memperoleh data daXam raelengkapi penyusunan skrip

si, maka dalaa peneXitian ini aaya nengadakan q u -  

atu wawancara dengan direktur dan kepala eeksi ta- 

ta usaha dari YKP, 

c* AnaXisa data.

DaXam m&3aXah anaXi&a data ini saya akan men- 

eoba untuk memberikan sedikit pengertian cara-cera un

tuk mendapatkan perumahan meXalui TKP supaya dapat di 

pergunakan sekedar pcrbondingan dengan meXaXui 

peruoahaan perumahan yang Xainnya.

5* Slaternatika

lei dari keeeluruhan skripsi ini terdiri atas
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beberapa tab dan sebagian bab dibagi lagi nenjadi be

berapa sub bab terkecuali pada bab yang terakhir de-̂  

ngan maksud agar ponyusunan skripsi ini mudah dimenger- 

ti dan dipahaai Maka diusahakan menyusun secara siati- 

matis«

Eab I adalah merupakan pendahuluan yang meng- 

ungkapkan pokok~pokok isi ekripsi men^enai persoalan- 

persoalan yang akan dikenukakan, aehingga meioperaudah 

pembaca untuk ccpat mengetahui penulisan skripsi ini.

Bab II pada bab Ini diketengahkan raen&enai pe

ngertian dari XKP bahwa lii-P adalah merupakan sautu ya- 

yasan yang berstatus semi pemerintah bergerak di bidang 

usaha membantu Peraerintah Eaerah 2?ingkat II Surabaya 

dalam pemenuhan akan perumahan, sebab menurut eejarah 

berdirinya IKP adalah suatu badan hukum yang berbentuk 

yayasan yang modal pertamanya dari Pemerintah Daerah 

Kotanadya Surabaya dengan suatu keputusan DFKBL no. : 

50/DPRDS tanggal 25 Jtuni 1954 di depan notaris Vandaloo*

Bab III dalam bab ini kalau ditinjau dari pe

ngertian, aejarah berdirinya dan dasar hukuianya maka 

jelas bahwa antara TK1* dan ±*emerintah Daerah fcotama- 

dya Surabaya .ada hubun&annya, meskipun aekarang ini 

dalaun hal keuangannya berdiri sendiri atau dijalankon 

menurut prinsip-prinsip perusahaan peruaahan tetapi 

pertanggung Jawabannya pada Pemerintah laerah Kotama- 

dya Surabaya, Ban mentenai penyediaan tanafc, mula par-

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH 
TINGKAT II SURABAYA DALAM PEMBANGUNAN DI BIDANG PENGADAAN 
TANAH UNTUK PERUMAHAN, PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN CARA PENYELESAIANNYA 
 

SOEPARTINI



tama tanah dibeXi dari rakyat secara langsung dengan 

didasari pada asas musyawarah, dan penggunaannya ber- 

dasarkan pada peraturan perundangan yang borlaku se- 

hingga tanah yang tersedia beriar-bener dapat dinanfa- 

atkan sesuai dengan fungsi sosiaXnya*

Bab XV akan diketengahkan ciengenai hak pengelo- 

Xaan tanah dan daear hukumnya, raenurut Peraturan Ken- 

teri SaXam Negeri no# 5 tahun 1974 paaaX 5 ayat 3 me* 

nyatakan ; bahwa kepada peruoahaan perumahan yang se- 

Xuruh modaXnya berasaX dari peraerintah daerah dapat 

diberikan tanah negaxa dengan hak pengeXoXaan, hak gu- 

na bangunan atau hak pakai menuiut kebutuhan sesuai 

dengan peraturan perundangan Agraria yang berlaku; te- 

tapi sckarang IXP tictak lagi menpunyai hak pengeXoXa- 

an seperti yang disebutkajs oleh peraturan tersebut di 

atas, Bebab Pemerintah daerah Xotasoadya Surabaya tidak 

lagi asnyediakan tanah,

Bab V dalam bab ini akan diketengahkan IKP da- 

Xaa menun^ang kebutuhan akan perumahan kepada para pe- 

minat dan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu 

cara YXP daXam mendapatkan modaX diperoieh dari para 

perainat dengan cara menabung terXebih dahuXu kepada 

2KP, dengan demikian YkP mempunyai kebijaksanaan ter- 

hadap masyarakat yang berminat akan perumahan diambiX 

oleh IKP bagi para penabung yang rajin menabung se

cara rutin akan diberikan prioritau yang urutannya di-
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dasarkan kepada Jumlah angka jasa. Palam usaha pengem- 

bangannya sesuai dengan laju pembangunan, YKP belun 

mengadakan rencana hal ini disebabkan karena terbatas- 

nya penyediaan modal, Mengenai tata cara atau prosedu- 

re memperoleh hak penguasaan atas tanah dan runah me- 

lalui Y&J? pertama kali peminat harus mengajukan lebiii 

dahulu sebagai panabung, 3etelah terdaftar menjadi pe- 

nabung dan nilai tabungannya sudah mencapai 5 0  %  dari 

harga rumah Kaka akan dapat untuk memperolehnya,

Bab VI aetelah uraian isi dari bab I, II, III, 

IV, V, socsra keseluruiian maka akan timbul permasa- 

lahan di bidang pertanahan dan di bidang keuan&an dan 

cara penyelesaiannya,

Bab VII merupakan bab terakhir yaitu suatu ke- 

aimpulan yang merupakan inti3ari dari keseluruhan bab- 

bab tersebut di atae dan beberapa saran yang dapat oa- 

ya kemukakan*

10
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YAYASAH KAS PEMBAKGUNAH XGT A M D X A  DAEKAii TIJiGKAT II SUHA.BAYA

BAB II

!♦ Aoakah Sesunftguhn.ya Yayasan kas Pembangurian Itu?

YKP atau Yayasan iias Pembangunan adalah suatu Yayaa- 

an ya^g berstatus serai pemerlntah, bergerak di bidang ucaha- 

usaha membantu peinerintah daerah khuousnya pemerintah Caerah 

Tingkat II Surabaya di bidang penenuhan kebutuhan akan pe- 

ruraahan, prinsip yayasan adalah bersifat oosial. Mengenai 

istilah yayasan itu sendiri berbeda dengan badan-badan hu- 

kum yang lain seperti KC; CV, kalau yayasan penbentukannya 

karena pemisaisan eetagian kekayaan seseorang atau pemerin- 

tah untuk tujuan tcrtentu, tetapi pengertian yayasan ti

dak terdapat dalam BW*

Mengenai status hukum yayasan di Indonesia memang 

a^ak sukar hingga sekarang eksistenai yayasan maoih belum 

diatur oleh Undang-undang, melainkan seinata-nata berdasar- 

kan atas kebiasaan dan hukum dikaiangan masyarakat.

Yang dimaksud dengan berstatus semi pemerintah ar- 

tinya ysyasan ini tidak meme&ang hak raonopoli dalam usaha- 

usaha pengadaan perumahan, tiaak bebaa pula dari pajak- 

pajak. Pada pokoknya yayasan ini tetap harus memenuhi ke- 

vajibannya seperti halnya bedan hukum yang lain, dalam 

bataa peraturan yang berlaku. Mengenai tujuan Yayasan &ao

11
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Pembangunan sudah disebutkan di atas bahwa pertama se- 

kali rneabantu pemerintah daerah Kotamadya Surabaya dan 

masyarakat di dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan 

yang seluas-luasnya, dengan jalan mendirikan, mengusa- 

hakan, dan mengelola pendirian ruoah berdasarkan atas 

peraturan Yayasan Xaa Pembangunan Kotamadya Surabaya so- 

kedar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan 

yang berlaku,

Perlu diketahui bahwa YKP ini merupakan satu-aa- 

tunya yayasan yang memberikan kesempatan pada penduduk 

kota Surabaya yang berminat untuk memiliki rumah melalui 

YKI' dengan jalan menjadi penabung lebih dahulu. Meskipun 

pada aaat ini cukup banyak perusahaan yang bergerak di 

bidang perumahan, namun secara keseluruhan dopat dikata- 

kari bahva YKP merupakan usaha yang paling lama sampai 

/ aaat ini yang bergerak pengadaan di bidang perumahan.

Suatu "policy” kebijakan yang ditempuh oleh 

adalah pertama~taaa mengharuekan kepada para peminat 

untuk mengajukan menjadi penabung, setelah aenjadi pe^ 

nabung dan cara menabung dilakukan aecara teratur sehing- 

ga nilai tabungannya mencapai t>0 % atau aeparuh dari 

harga rumah, barulah penabung tersebut dapat prioritas 

untuk memiliki rumah yang pembagiannya dilakukan di mu- 

ka para penabung.

Sedangkan sisa harga runah sebeear 50 % ditambah 

biaya administrasi 40 % harus dilunasi dalac jangka
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vaktu maksiraal 60 bulan atau kurang lebih 7 tahun* Le- 

ngan demikian YKP seba^ai suatu pengusaha di bidang pe- 

ngadaan parumahan, sudah aejak lama menggerakkan masya- 

rakat untuk jsenabung jauh sebelu® adanya tabanaa taska.

Status YXP ini di&irikan d&ii bernaung di bawah 

Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya ini berdaisarkan pa

da aurat keputusan DPR nomor 08/^PKD/K.ep/1978 tanggal 

5-6-1978t keputusan tersebut adalah merupakan perubahan 

dan pecsbaharuan dari anggaraa dasar yiiP kota beaar Su

rabaya pada waktu itu tanggal 25 Juni 19^4.

Mengenai keponguruaannya, ini dipimpin oleh auatu 

dewan pengurus yang Jumlah ang&otanya sebanyak 7 orang, 

diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Kotamadya Su

rabaya* mengenai aftggota dewan pengurus ¥KP ini dipilih 

dan ditetapkan secara musyavarah oleh v.alikota bersama- 

saiaa dengan pirapinan iotaiaadya Surabaya, seba&ai 

pelakaana harian YKP ini dipimpin oleh seorang direktur 

inipun dipilih dan ditetapkan oleh dewan pengurus* 

dangkan susunan dewan pengurus ini terdlri dari ; ketua; 

sekretaris; dan lima orang setagai anggota yang merapunyai 

nsasa jabatan selama-lamanya 5 tahun dan apabila maoih 

diperlukan dapat diangkat kesbali*

2* Soflyxah Berdirlnya Yayaaan Kae Pembanfiunan kotamadya 

Surabaya

TKP Kotamadya Surabaya terbentuk dengan surat ke-
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putusan PPED3 tanggal 25 Juni 1954 nomor 50/23PESS, pen- 

diriannya dilakukan di depan notaris "Vandeloo" pada 

tanggal 17-7-1954 dengan akte no. 81.

Penge.^yahannya dari Menteri Pekerjaan Umuia dan 

Tenaga pada waktu itu dengan surat keputusan nomor ;

Dti keu/2/30/ll tanggal 19 November 1955. Seperti SKP 

Kotaraadya Surabaya pada waktu didirikan tahun 1954, pe~ 

merintah JL'aerah kota beaar Surabaya pada waktu itu, te- 

lah memisahkan kekayaannya untuk modal IXP sebesar Kp 

1.000,00 (seribu rupiah).

Pada tahun 1952 walikota Surabaya telah raempelo- 

pori Pembangunan perumahan rakyat dengan sumber pembia- 

yaan dari pemerintah pusat atau inendapatkan kredit dari 

pemerintah pusat yang diberikan tanpa bunga dengan pe- 

ngembaliannya diangsur dalam jangka waktu 25 tahun,

Adapun latar belakang atau penyebab dMirikannya 

suatu yayasan adalah dengan adanya surat edaran dari 

peinerintah pusat yaitu jawatan perumahan rakyat pada 

waktu itu tahun 1954 yang disanpaikan kepada walikota 

seluruh Indonesia dimaksudkan agar kelak usaha-usaha 

mengenai pembangunan perumahan rakyat atau ruzaah surah 

yang dikenal istilah sekarang tidak terhenti meskipun 

pemerintah pusat tidak meraberikan kredit lagi, perlunya 

untuk neneruskan sisa kredit dari pemerintah pusat tadi 

dalam pengadaan perumahan murah.

Sedangkan anggaran dasar IkP yang terbentuk pada

14
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M  I L 1 K
PERPUSTAKAAN 

"UNTVERSITAS AIRI.AMGGA" 
S U R A B A Y A

tanggal 25 Juni 1954 terdiri dari 4 bab dan 18 pasal, 

berhubung ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam 

anggaran dasar YKP kota besar Surabaya ditetapkan de

ngan surat keputuaan DPKDS tanggal 25-6-1954 no. 50/ 

DJftM)S» sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kon- 

disi pada masa sekarang inaka dipandang perlu nienetap- 

kan perubahan anggaran dasar.

Dengan memperhatikan haail pembahasan komisi A 

2PRB dan pertisbangan panitya musyawarab BPR1) dalam 

rapatnya tanggal 20-5-1974, dilanjutkan dalaia rapat 

pleno terbuka pada tanggal 5-7-1978, memutuskan mengu- 

baii nama Yayasan Kas Pembangunan kota besar Surabaya 

menjadi Yayasan Kaa Pembangunan Kotamadya Surabaya be- 

serta anggaran dasarnya, Hal ini dilakukan pula di de

pan notaris R, Soebiono tanggal 26-5-1979» dan surat 

keputusan DPKD no, 8/BHU)/kep/1978, dengan akta no, 239*

Yayasan yang dipelopori oleh walikota Surabaya 

dengan nama YKP pada tahun 1951 sampai 1953 mendapat- 

kan kredit lagi deri Pemerintah Baerah Kotamadya Sura

baya Rp 2.260,000,00 kemudian untuk periods tahun 1955 

sampai tahun 1961 memperoleh kredit lagi sebesar 

Rp 9,276,500,00 den kredit itu telah dilunasi oleh YKP 

pada tahun 1967, Pada saat YKP mengalami kehaneuran 

total yaitu sesudah adanya sanering pada tahun 1966, 

atas kebijaksanaan walikota Surabaya pada tahun 1969 

YKP mendapatkan dropping uang sebesar Hp 15.000,000,00
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dari pemerintah daerah Kotamadya Surabaya, Cengan ada

nya dropping uang tersebut Y&P aulai aktiX lagi dan 

sampai akhir JJesember 1975 XkP aemiliki kekayaan ku

rang lebih Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. £aaar liukufl Yayasan Kgs Pembangunan kotamadya Sura

baya

£asar hukum yang menjadi landasan pembentukan 

dan pelaksanaan kotamadya Surabaya adalah :

a, Surat Keputusan £;R£L> kota besar Surabaya 

tanggal 25 Juni 1954 noaor 50/D1RDS, surat keputusan 

ini men^jadi landasan hukum terbentuk YkP atau pada 

waktu itu namanya ¥KP kota besar Surabaya. Bahwa untuk 

menyalurkan dan nuneruskan usaha jawatan perumahan rak- 

yat atau uaaha real estate istilah yang dikenal seka- 

xang akan dihentikan atau dihapus rcaka lewat &tau de

ngan jalar. hukum pula untuk dapat mengawaai mengenai 

usaha ini perlu sekali dibentuknya suatu yayasan. X,i- 

bentuknya suatu yeyasan yang ber&erak di bidang penga- 

daan perumahan dimaksudkan agar dapat mengembangkan 

usaha-usa^a peiabuatan perumahan rakyat sebanyak suing- 

kin.

b, Surat Keputusan Kenteri Pekorjaan Umum dan 

!2enaga tanggal 19 lioveraber 1955 no. Dti keu 2/30/11, 

surat keputusan ini adalah merupakan pengesahan dari 

keputusan no, 50/D^RD5 tanggal 25-6-1954 kota besar
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Surabaya.

c. Eetetapan MIRS no. Il/MPHS/1960 yang berisi 

untuk raewujudkan kesejahteraan yang raerata di kalang- 

an masyarakat yang sangat mendaiabakan adanya peraenuh- 

an kebutuhan akan terapat tinggal yang dapat dijangkau 

oleh masyarakat oleh masyarakat kecil untuk dibeli, 

hal ini tidak mun^kin dapat di atasi oleh masyarakat 

itu eendiri tanpa melibatkan peinerintah daerah untuk 

menghimpun dan nengikut sertakan swadeye dan tenaga 

yang ada di dalam masyarakat dan juga pihak sv/asta be- 

kerja aecara bersama-sama.

d. Peraturan Kenteri Dalasi Negeri no- !> tahun 

1974 berdasarkan peraturan tersebut dalam ran^ka me- 

nfcnjanjg kebijaksanaan pembangunan pada umumnya dan khu- 

suenya dalam memasuki Pelita III tahak III, dan mempu- 

nyai sasaran untuk menciptakan suasana dan kcadaan yang 

monguntungkan dan aerasi bagi kegiatan-ke^iatan pemba

ngunan , dengan tujuan agar pada satu pihak kebutuhan 

akan tanah dapat dicukupi dengan memuaskan dan pada pi

hak lain sekaligus terselenggara tertib penguasaan dan 

penggunaan tanah berdasarkan pada peraturan perundang- 

an yang berlaku, sehingga tanah yang teraedia benar- 

benar dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi sosialnya*

Dan juga melaksanakan garis yang ditetapkan da

lam (rBIIK 1978 baliwa di^alakkan pembangunan peruaanan 

rakyat yang bertujuan meningkatkan mutu kehiaupan bagi
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golongan masyarakat yan& berpen&haailan rendah. Eengan 

deraikian sangatlah aesuai dengan program yang telah di- 

gariskan oleh perusahasn perumahan atau YKP (sekarang 

ini).
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HUBUHGAB YAYASAN. KAS PiMBAtfGUNAN BEKGAN PSMERIliTAH 

BASRAH TIKGKAT II KOTAMADYA SURABAYA DALAM PEMGGU-

NAAH TANAH UNTUK PfcMBAIiGMIAN PERUKAHAH

Dalam bat ini apabila kita tinjau pemerintah Indo

nesia sekarang ini dalam rangka melancarkan*peiaksanaan 

pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok tanah air, dan 

dalam mem’bina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, 

hubungan yang seraoi antara pemerintah pusat dan per.erin- 

tah daerah dan atas daBar keutuhan hegara kesatuan diarah- 

kan kepada peiaksanaan otonomi daerah yang nyata dan ber- 

tanggung jawab, yang dapat menjainin perkembangan dan pem

bangunan daerah.

Dengan diletak&nnya titik berat otonomi pada dae

rah Tingkat II adalah dengan pertimbangan bahwa daerah 

Tingkat II lah yang lebih langsung berhubungan dengan ma

syarakat, sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan 

memenuhi aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dalam peiaksanaan pembangun- 

an.

Apalagi di kota Surabaya ini melihat pengembangan 

kota yang sangat pesat dsn satu-satunya yayasan yang di- 

bentuk oleh Pemerintah Daerah Kotamadya ..urabaya yang

19
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bergerak di bidang perumahan yang tetap ada dan berdiri 
*

sampai sekarang ini, sehingga antara keduanya ada hubu- 

ngan yang sangat erat aekali.

Hubungan YKP dan Pemerintah Daerah Tingkat II Su

rabaya yaitu adanya hubungan secara organisatoris dan 

hubungan finansiel. Hubungan organisatoris : ialah bahwa 

TKP ini dibentuk dan didirikan oleh instansi resmi yaknl 

Peinerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dan me- 

nurut anggaran dasar dalam bab II pasal 8 ayat 2 menyebut- 

kan bahwa yang menjadi ketua dewan pengurus dari YKP ini 

adalah walikota Surabaya, 3 orang wakil dari anggota DPRD 

kotamadya Surabaya, sekretaris dewan adalah kepala bagian 

uraum Kotamadya Surabaya, 2 orang dari swasta diutamakan 

sekali ahl.i ekonomi dan ahli tehnik. Sebagal pelaksana 

harian dipimpin oleh seorang Direktur, jadi kedudukan di- 

rektur ini diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengurus.

Hubungan finansielnya ialah bahwa mengenai pemben- 

tukan YKP ini telah disebutkan dalam bab I bahwa modal 

pertamanya adalah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) merupakan 

uang pertama kali dari kota besar Surabaya pada waktu 

itu yang diberikan pada YKP sekitar tahun 1954, dan pada 

tahun 1966 pemerintah daerah Tingkat II Surabaya menye- 

rahkan lagi uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas 

juta rupiah), karena pada waktu itu YKP hampir saja tutup.

Dan untuk masa selanjutnya pemerintah daerah kota

madya Surabaya tidak lagi menyediakan suatu anggaran
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khusus untuk pembiayaan yayasan Ini baik dari anggaran 

belanja dan anggaran pendapatan daerah.

Demiklanla& hubungan finansiel antar ¥XP dan pe

merintah daerah kotamadya Surabaya putus, karena seka- 

rang ini di bidang keuangan YKP berdiri sendiri baik 

dalam pembiayaan untuk pembangunan perumahan maupun un

tuk pembelian tanahnya sepanjaag tidak bertentangan de

ngan peraturan perundangan yang berlaku*

Meskipun YKP aekarar% ini raempunyai wewenang ber~ 

tindak sendiri dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prin- 

sip perusahaan perumahan lainnya, tetapi pertanggung ja* 

wabannya tetap secara administrate! pada pemerintah dae

rah kotamadya Surabaya*

Apalagi satu-satunya yayasan yang masih tetap ada 

dan tambah berkembang di kota Surabaya, maka uangatlah 

seauai sekali dengan waktu eekarang karena Indonesia se- 

dang dalam memasuki tahun IV Kepelita III pembangunan 

nasional, dengan mengingat kota Surabaya yang merupakan 

kota metropolitan II di Indonesia sesudah Jakarta. Juga 

mengenai kedudukan dan posisi kota Surabaya menurut iu- 

ku Master Plan Kotamadya Dati II Surabaya men^atakan :

Xalau kita lihat posisi dan kedudukan kota Suraba
ya dalam strategi pembangunan wilayah atau dapat 
juga disebut sebagai pusat pembangunan utama, di 
mana daerah administrasi yang hendak' dijangkau atau 
dilayani meliputi Java Timur; Kalimantan Selatan; 
Kalimantan Tengah; yang luas daerah pelayanannya 
meliputi 455.653 Km2, dengan jumlah penduduk menu-
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rut catatan tahun 1971: sebesar 30.779*838 jiwa.2

Dengan melihat pada keterangan di ataB maka per~ 

kerabangan penduduk di Surabaya yang sangat peeat sekali 

yang berakibat kebutuhan akan peruiaahan juga banyak yang 

harus segera ditanganif sehingga taasalah perumahan dan 

kepadatannya akan menggambarkan kebutuhan tanah yang me- 

nyeluruh, dengan deraikian penggunaan tanah dan letak lo- 

kasi untuk peruiaahan harus menurut peraturan perundang- 

an yang berlaku, dan dengan melihat pada Master Plan 

Surabaya tahun 2000.

Oleh karena itu perhatian yang penuh kewaapada- 

an kita perlukan dalam melihat masalah penyediaan dan 

penggunaan tanah sebab masalah ini sangat peka dan ra~ 

wan# karena dalam penyediaannya ini menyangkut aspek- 

aspek sosial dan ekonomis. Maka dalam penggunaennya ha- 

rua diperhatikan pada pasal 7 Peraturan Menteri Dalam 

He^eri no. 5 tahun 1974 yakni : sejauh mungkin harus 

dihintiarkan pengurangan areal tanah pertanian yang su- 

bur, sedapat mungkin dimanfaatkan tanah yang semula 

tidak atau kursng produktif, dihindarkan pemindahan 

penduduk dari tempat kediamannya. Sehingga arah kebi- 

jaksanaan di sektor penyediaan dan penggunaan tanah 

adalah untuk menunjang keberhaoilan pemerataan pemba-

22

p
Jtotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Menu.lu 

Mao ter Plan Surabaya tahun 2000, Organisasi iremeyin* 
tah Daerah Kotamadya Surabaya, Surabaya, 1978, h. 16,
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ngunan, oekaligus untuk lebih mendorong tercapsinya per- 

tumbuhan ekonomi dan stabilitas di^ beluruh sektor tata 

kehidupan*

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka b q-

mua perusahaan perumahan atau real estate termasuk juga

YKP sebelum menguasai hak atas tanah, pertama~tama ha-

rus lebih dahulu wengajukan perraohonan kepada pemerintah

daerah atau Walikota kepala daerah Surabaya izln prinsip

lokasi* Hal ini menurut peraturan Menteri Dalam Negeri

no* 5 tahun 1974 pada pasal 6 a berbunyi ;

Perusahaan pembangunan perumahan berkewajiban menga- 
jukan kepada pemerintah dengan perantaraan Gubernur 
kepala daerah yang bersangkutan rencana proyek yang 
akan di bangunnya yang antara lain meliputi peabia- 
yaannya; areal tanah yang diperlukan; jenis ruraah 
dan bangunan; serta prasarana2 lingkungan fasilitas 
sosial yang dibangunf jangka waktu yang diseleeaikan 
pembangunan dan rencana penjualan rumah yang sudah 
seleoai dibangun*

Dengan oelihat Peraturan Eenteri Balam Negeri tersebutf 

□aka pemerintah Baerah Kotamadya Surabaya mengeluarkan 

peraturan daerah menuenai porsetujuan izin prinsip loka«* 

ei no. 3/1978 tanggal 3-1-1978, dengan dasar inilah YKP 

mendapatkan lokaai di daerah kecamatan Kungkut. Setelah 

daerah lokeei diketahui maka YkP aelakukan pembelian ta

nah yang berupa tanah aawah kepada penduduk, dengan har- 

ga rata-rata pada saat 3ual bell ini dilakukan, hal ini
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^Sub Birektorat Agraria Kotamadya Baerah Tingkat 
II Surabaya, Penjelaean Bidang Pertanahan/Agraria dalam 
Kakerda tanggal 15 sampai 16 November 1976# h* 6*
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untuk raenghindari persengketaan mengenai harga tanah 

yang dilakukan antora penjual dan YJiP sebagai pembeli, 

Sebagai langkah pertama yang dilakukan YKP untuk men-* 

dapatkan tanah penduduk dengan cara pembebasan tanah, 

mengenai tata cara pembebasan tanah diatur dalam Pera

turan Kenteri Dalam Hegeri nomor 5 xahun 1975 tanggal 

13 Iesember 1975*

Di dalam pasal 1 ayat 1 peraturan tcrse'cut mem- 

berikan pengertian tentang Pembebasan tanah, yaitu, me- 

lepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara 

penegang hak atau penguasa ataa tanahnya dengan cara 

raemberikan ganti rugi.

Pembebasan tanah hanya dapat dilakukan ataa da- 

sar persetujuan dari pihak pcraegang hak baik mengenai 

tohnia pelaksanaannya maupun mengenai besar dan bentuk 

goiiti' rugi yang diberikan terhadap tanahnya didasarkan 

kcpsda kesukarelaan si pemegang hak. Mengenai tata cara 

pembebasan tanah yang dilakukan YKP adalah pada mulanya 

YKP mengajukan permohonan secara tertulis kepada Guber- 

nur Kepala Daerah Tingkat X Jawa Timur dengan mengutara- 

kan tentang rencana pembebasan tanah yang akan dilakukan 

dilampiri keterangan-keterangan tentang perencanaan pe

nggunaan, status tanah dan gambar situasi tanah, serta 

alasan-alasan yang manerangkan pembebasan tanah yar.g akan 

dilakukan itu menggunakan acara pembebasan tanah untuk 

kopenti^an pemerintah, dan tembusan surat tersebut di-

24
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kirimkan kepada kepala Direktorat Agraria I-ropinsi Ja

va Timur* Kemudian gubernur mcngintruksikan kepada ke

pala direktorat agraria tersebut agar segera raengadakan 

penelitian ataa permohonan izin, untuk mengetahui a pa- 

kah pembebasan tanah ypng akan dilakukan itu memberikan 

manfaat dan kegunaan bagi kepentingan uraum atau rakyat 

banyak seperti yang dimaksud dalam instruksi Presiden 

nomor 9 tahun 1973*

Untuk itu kepala direktorat agraria mengadakan 

penelitian secara cermat sesuai dengan instruksi guber- 

nur tersebut di atao, untuk penyempurnaon laporannya, 

kepala tllrektorat agraria minta pertiobangan-pertirabang- 

an kepada walikota Surabaya. Dalam penyelesaian terakhir 

kepala direktorat agraira propinsi Jawa Timur menyiapkan 

surat izin pembebasan a±as tanah kepada panitia pembetaa- 

an tanah propinsi Jawa Timur dan panitia pembebasan kota- 

madya Surabaya, dengan dicertai pertimbangan-pertimbangan 

disampaikan kepada Gubernur . Kepala Daerah Tingkat I Ja

wa Timur untuk dibubuhi tantia tangan.

Tembusan dari surat izin tersebut dikirim kepada 

Henteri Dalam He&eri, Direktorat Agraria, Walikotaoadya 

Surabaja serta kepada pihak pemohon yaitu YKi\

Setelah YIS menerima iain pembebasan atas tanaii 

proses aelanjutnya, YKP mengajukan peraohonan secara ter- 

tulis kepada Dinaa Pengairan untuk mematangkan tanah, 

dari tanah sawah menjadi tanah pekerangan. Hal ini dida-
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PERPUSTAKAAN 

“XJNTVERS1TAS A1RLANGGA"
S U R A B A Y A  

— ------------------ 2b

earkan pada Peraturan Kenteri Dalaia He^eri nomor 5 ta~

hun 1974 pasal 6 b yang berinunyl sebagai tersebut di

bawah ;

Hematangkan tanah yang diberikan kepadanya dan &em- 
bangun di ataanya Jenis-jenis rumah sebagai yang di- 
eebutkan di dalam rencana proyek yang oudah dicetu^ 
jui pemerintah, yang harue meliputi pula rumah-rumah 
murah menurut imbangan yang ditetapkan di dalam ren
cana proyek,

Keraudian kepala Dinas Pengairan mengadakan penelitian un

tuk raen^alihKan saluran air dari tanah yang akan di oa-* 

tangkan ke saluran yang baru, dengan pertimbancan-pertim- 

bangan dan juga berdasarkan pada peraturan perundangan 

yang berlaku maka diberikan izin mengenai peoatangan ta

nah kepada YKP*

Proses selanjutnya yang harus ditempuh oleh YKP 

ialah setelah tanah sudah men^adi tanah pekarangan, maka 

YKP mengajjukan lagi secaza tertulis permohonan kepada 

kaiitor Dinas Agraria untuk pemetaannya kemudian kantor 

Dinae Agraria Tingkat 11 Kotamadya Surabaya bersaraa-aama 

dengan bagian Dinas Perencanaan dan Tata Kota Kotamadya 

Surabaya untuk mengadakan pengukuran, sejalan dengan per- 

mohonan tersebut di atas YKP Juga mengajukan pula pcrrao*- 

honan izin bangunan kepada toalikotamadya Surabaya sesuai 

dengan rtncana proyek yang telah dia^ukan, sebab pemeta- 

an atau pengukuran tanah untuk pembangunan perumahan da

pat dilaksanakan menurut luas bangunan yang akan dibangun

4Ibid., h. 10,
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pada rencana proyek yang diajukan,

Setelah YKP mendapat surat peraetujuan Walikota- 

madya Surabaya mengenai izin bangunan dan aejalan dengan 

itu Juga mendapat surat deri kantor Linas Agraria kota- 

madya Surabaya mengenai pemetaan tanahnya* barulah YKP 

melaksanakan proyek pembangunan perumahan. Sebab syarat- 

eyarat telah dipenuhi oleh YKP yaitu ; mengenai lokasi; 

penguasaan tanah beserta izin pembebasannyaj peraatangan 

tanah; pemetaan tanahnya dari kantor agraria; surat izin 

bangunan dari kantor Kotamadya burabaya,

Ueiigan dipenuhinya oyerat-ayarat sebagai tersebut 

di atas maka barulah YKP memulai pelaksanaan pembangunan 

proyek perumahan. ten mengenai prosedure untuk memiliki 

atau penguasaan atas tanah dan rumah melalui YXP akan di* 

bahae pada bab berikutnya*
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HAK PENGEIOLAAN T All Ah YKP DAK CASAK HUK0 KMYA

DAB IV

Dalam bah IV ini akan osya bicarakan mengenai hak 

pengelolaan* Sebelumnya harua diketahui lebih dahulu bah- 

wa YKP dulunya aempunyai hak pen&elolaan* tetapi sekarang 

dengan adanya YKP aembeli sondiri tanah dari rakyat dengan 

demikian tidaklah mempunyai hak pengelolaan*

Mengenai maaalah tanah bagi suatu kota besar tetap 

merupakan masalah yang sulit, luas areal suatu kota boleh 

dikatakan tetap untuk jangka waktu yang cukup lama sedang- 

kan untuk perluaaannya tidak begitu mudah dilakukan. £ebab 

areal yang terbataa itu telah direncenakan penggunaannya 

dalaa suatu raaster plan yang telah ditetapkan oleh pemerit;- 

tah beraama-saina dengan DPRD aeperti 3

a. tanah untuk fasilitae umun, misalnya untuk gedung- 

gedung pemerintah atau jawatan, untuk paoar, untuk pertoko- 

an, dan untuk petamanan; b. tar*ah untuk industri, misalnya 

untuk patrik-pabrik; c. tanah untuk pemukiman, misalnya un

tuk komplek perumahan.

Jika dlaatu pihak luae tanah adalah terbatas, seba- 

liknya dipihak lain jumlah penduduk terus beitaabah untuk 

setiap tahunnya yang disebabkan aelain dari kelahiran 5u« 

ga disebabkan karena perpindahan penduduk dari desa ke ko-
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ta, dengan tujuan untuk mencari nafkah menyebabkan atau 

raengakibatkan kebutuhan akan perumahan atau kebutuhan 

priraair terus bertarabah,

Dalam hubungan inilah sebenarnya YKP dapat mem- 

bantu pemerintah untuk sekedar mengatasi masalah peruraah- 

an yang layak di daerah kota Surabaya yang sesuai dengan 

master plan pembangunan kota* Seperti yang telah diurai- 

kan di atas bahwa T);P dulu mempunyai hak pengelolaan ta

nah aedangkan s«karang tidaklah demikian, dengan berpe- 

doman pada tujuan daxi hak menguasai negara sebagai yang 

ditentukan dalam paoal 2 ayat 3 memori penjelasan Undang- 

undang fokok Agraria menyebutkan ;

Untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 
negara dapat nemberikan tanah kepada seseorang atau 
badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan 
keperluannya, misalnya hak guna usaha untuk sesuatu 
usaha perkebunan atau hak guna bangunan untuk mendiri- 
kan rumah atau dengan hak pakai kepada sesuatu Xepar- 
temen, Jawatan, atau laerah swatantra untuk diperguna- 
kan bagi pelaksanaan tugacnya masing-masing.

Pada umumnya hak atas tanah di dalam hukum agraria 

sesuai dengan sifatnya menurut ketentuan hukum agraria 

adat bukan hanya member! wewenang kepada yang empunya un

tuk mempergunakan tanah, tetapi ju&a meletakkan ke*ajiban 

untuk mempergunakannya.

Pada umumnya hak atas tanah di dalam hukum agraria

29

c
• Boedi Harsono, Undanft-undang Pokok Agraria Sc.jorah 

Penyusunan, Iai dan Po 1 ata anar nnva. Jam'batanV JaKarta, 
l»6b, h. 188.---
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sesuai dengan sifatnya menurut ketentuan hukum agraria 

adat bukan hanya raemberi weweang kepada yang empunya 

untuk mempergunakan tanah, tetapi juga meletakkan kewa- 

jiban untuk raempergunakannya#

Dalam hubungannya dengan masalah pengelolaan ta

nah bahwa YXP dulu pernah mempunyai hak pengelolaan ata3 

tanah, maka dalam hal ini pengextian hak pengelolaan atas 

tanah dapat dijelaskan seperti di bawah Ini ;

a. Hak untuk menguasai atas tanah yang langsung di- 
kuaoai oleh*ntgara yang member! wewenang kepada 
pemegang haknya untuk ;
1* merencanakan peruntukkan dan peng&unaan tanah 

ybs;
2. menggunakan tanah tersebut untuk peiaksanaan 

tugasnya;
3- menyerahkan bagian dari tanah itu kepada pihak 

keti&a dengan hak pakai dalara jangka waktu 6 
tahun (peraturan Kenteri Agraria no, 9 tahun 
1965);

4* menerima usng peaaaukan dan uang wajib tahunan,
b. Subyeknya.

Hak pentelolaan dapat diberikan kepada :
1. Departemen-departemen dan ^auatan pemerintah;
2. Badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemeriiitah.

c. Terjadinya hak pengelolaan,
hak pengelolaan terjadi karena penetapan pemerintah*

d. Jangka waktunya,
Hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu selama 
tanah tersebut dipergunakan oleh pemegang haknya;

e. temindahan dan peneaftaran hak pengelolaan,
hak pengelolaan dapat dipindahkan hanya dengan izin 
pemerintah dan wajib didaftarkan menurut kexentuan- 
ketentuan yang berlaku, 

tm Hapusnya hak pengelolaan,
1. karena dilepaokan oleh pemegang haknya;
2. dibatalkan karena tanahnya tidak dipergunakan 

sesuai dengan pemberian haknya;*
3. dicabut untuk kepentingan umum*

30

^Direktorat Agraria iropinsi Jawa Timur, Beberapa 
Jeraturan ierundan*an AKraria. KORi'RI Tingkat I Jawa Timur. 
Surabaya, 1 9 7 ^ .  20' ---
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Menurut Peraturan Kenteri Dalam Kegeri pasal 5 

ayat 3 tahun 1974 ini disebutkan : perusahaan pembangun

an perumahan yang seluruh modalnya dari pemerintah atau 

pemerintah daerah dapat diberikan tanah negara, dengan 

hak pengelolaan, hak guna bangunan, hak pakai menurut ke

butuhan sesuai dengan peraturan perundangan agraria yang 

berlaku. Dalam hal ini perusahaan pembarigunan perumahan 

berkewajiban, mentajukan kepada peinerintah dengan peran- 

taraan gubernur kepala daerah rencana proyek yang akan 

dibangunnya yang antara lain meliputi pembiayaan, areal 

tanah yang diperlukan, jenxs ruiaah, dan bangunan serta 

prasarana lingkungan dan fasilitas soaial yang dibnngun, 

jangka waktu diselesaikan pembangunan dan rencana pen- 

jualan rumah-rumah yang soleeai dibangun kepada para pe- 

minat.

Kembali kepada YXP, semula YKP hanya diperkenankan 

bergerak di dalam U3aha memban£,un peruiaahan aajaf scdang- 

kan fasilitas penyediaan tanah baik untuk jalan raaupun 

ui>tuk rumah diberi oleh peneri*,tah Kotamadya Surabaya.

lanah^-tanah tereebut setelah perumahan dibangun di 

ataenya, statusnya tetap milik kotamadya aitinya meskipun 

rumah ini telah dibayar secara lunas oleh penghuni, tapi 

penghuni rumah tersebut masih tetap membayar sewa kepada 

Pemerintah Kotamadya Surabaya,

Di Surabaya sebelum ada anjuran dibentuknya YKP 

oleh pemerintah daerah, telah lebih dahulu dibentuk Pinae
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Perumahan Rakyat dalam tahun 1952 oleh pemerintah pusat 

dengan 3urat keputusan pemerintah nomor 65 tanggal 25-

4-1952 (SX Presiden).

Dinas ini waktu dilebur dengan IK? telah berhasil 

membangun 123 buah rumah, dan tahun 1955 dibangun 14 bu- 

ah rumah dengan dana sebesar Kp 350.700,00 (uang lama), 

aelama maaa orla telah dibangun sekitar 1.059 buah rumah 

dengan dana sebeear Rp 39*128,535,00 keseauanya ini ta

nahnya disediakan oleh pemerintah Kotamadya Surabaya*

Dan mengenai daerahnya antara lain ; di Dharmo- 

rakyat (Kecamatan Sambaksari), komplek Krembangan Earu 

(Kecamatan Xr*mbangan), Wonokusuma Kidul, Sidoyoso (Ke- 

camaton Hemaopir), Dhariaahuoodo/Karangmenjangan, Pucang 

Anom, Ngagel J^ya (Kecamatan Gubeng),

Didaerah-daerah tersebut di atas para penghuni 

masih membayar sewa tanah kepada Kotamadya Surabaya sam- 

pai aekarang ini, dan para penghuni hanya mempunyai hak 

guna bangunan saja»

Pada tahun 1964 pei.ytdiaan tanah yang disediakan 

oleh pemerintah Kotamadya Surabaya telah habia, dan ee- 

monjak tahun 1964 itulah YKP terpaksa harus berusaha aen- 

diri untuk membeli tanah yang masih berupa tanah nawah 

dari penduduk di pinggiran kota Surabaya bagian selatan 

untuk dijadikan daerah pemukinan yang sesuai dengan pe- 

ngembangan wileyah kota Sur&ba>a dengan Master Plan 2000* 

Mengenai daerah lokasinya, YKP telah mendapaikan
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daerah selatan, harga tanah di daerah itu dahulu maoih 

agak murah difcandingkan dengan di daerah tlmur kota Su

rabaya, Daerah aelatan misalnya Tenggilis Ke^oyo, Rung- 

kut, Gayungan, kesemuanya daerah ini ada di kecamatan 

Rungkut merupakan daerah yang telah dikuasai YKP. Xanah~ 

tanah di daerah ini YXP membeli sendiri dari tanah pen

duduk, mcskipun pembeliannya dari tanah penduduk hal ini 

tak akan luput dari pembebasan tanah, sebagai langkah 

pertama untuk mendapatkan tanah dari penduduk ini baik 

yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum maupun 

untuk kepentingan awaata adalah dengan cara pembebasan 

tanah. Mengenai tata cara pembebasan tanah ini'telah di- 

atur dalam Peraturan tfenteri Halam Ke^eri nomor 15 ta

hun 1975t juga mengenai pengertian pembebasan tanah ke- 

seauanya telah aaya uraikan di dalam bab 111*

Karena Yk? tanahnya dibeli sendiri dari penduduk, 

maka peiaksanaan pembangunan rumah-rumahr.ya dengan me- 

nglngat status dari YKP adalah semi pemerintah, setiap 

peiaksanaan pembangunan dikur^akan menurut prosecure 

pembangunan proyek pemerintah ini antara lain ; pembangun- 

an yang memakan biaya lebih dcri satu juta rupiah diten- 

derkan* Oleh karena rumah-rumah yang dibangun oleh YiP 

pada unuronya bernilai lebih dari satu juta rupiah tiap 

buahnya, dengan demikian setiap kali akan dilafcsanakan 

pembangunan terlebih dahulu diadakan tender bagi pembo- 

rong-peaborong yang btrminat.
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Setiap kontxak pembangunan meliputi tidak boleh 

lebih dari sepuluh buah rumah, jika seorang pemborong 

raemperoleh pembagian lebih dari sepuluh buah rumahf hal 

ini diatur dalaia lebih dari satu kontrak atau perjanji- 

a a.

Kepada para pemborong tidak diberikan uang muka 

seperti pada lasimnya, tetapi setiap pembayaxan kepada 

pemborong disesuaikan dengan tingkat penyeiesaian daxi 

bangunan-bangunan yang dikerjakan. Tahap peabayaran ke

pada pemborong sejak mulai dikerjakan sampai seleeai 

dibagi dalam enam tahap pembayaran sebagai bexikut :

3?ahap I 5 pekexjaan selesai pondasi dibayar 20 % 

berarti seleaai dengan beton aloof dan urugan, pexlu di

ke tahui tanah-tanah sawah di Surabaya pada umumnya ku~ 

rang baik untuk fondasi rumah prefab, derai untuk peng- 

hematan blaya yang diperoleh daxi pembuatan fdndasi ru- 

mah-xumah prefab urugan kurang lebih 70 cm sampai 100 n. 

Oleh kaxena itulah yayasan selalu menempuh sistem konven- 

sior.il dalam pembangunan rumah, yang disegi lain sitem 

ini dapat merabantu industri lokal misalnya industri ba- 

tu nerah, di samping itu juga mantpu menyerap cukup ba- 

nyak tenaga kexja* Inipun sesuai dengan keinginan peme- 

xintah yaitu agar tiap ke^iatan pembangunan mencipta- 

kan : la-angan kerja yang luas, penambahan skill pada 

tukang-tukang, penambatsan kemakmuran di daerah, sexta 

aktifitaa pembangunan yang dilakukan.

34
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lahap XI : selesai rata rauurplaat dibayar 20 % f 

berarti kusen-kusen terpasang, beton-beton lantai sele- 

sai, plesteran tembok luar dalam salesal.

2ahap III ; selesai paaang genteng dan enternit

25 *.

3?ahap IV a tegel, daun pintu, kaca tolah seleeai 

dipasang dibayar 20 %  berarti bak mandi, bak cuci, clo

sed p kawat nyamuk sudah terpasang dan sumur peresapun ju

gs sudah selesai.

lahap V : cata dan pengapuran sudah selesai diba

yar 10 % berarti pekerjaan telah selesai untuk timbang 

terima tingkat pertama.

lahap VI ; onderhoud termein, dibayar 10 % pembayar- 

an tiga bulan setelah seroua kurtci diterima oleh calon pe- 

sailik ruraah* Jumlah pembayaran semua raenjadi 100 %  berarti 

pembayaran lunas dan rumah-rumah benar-benar selesai pern- 

bangunannya, sekalipun pembangunan rumah sudah selesai 

selama tiga bulan sejak seat dilakukan tlmbang terima ting- 

kat pertama pada tahap V, pihak pemborong masih merapunyai 

kewajiban untuk tetap meoelihara, memperbaiki dan menyem- 

purnakan bangunan yang telah diserahkan kepada YKP atas 

biaya sendiri* Kewajiban pemborong baru berakhir setelah 

timbang terima tingkat kedua/pada tahap VI*

Syerat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh pihak 

pemborong ;

1, Bahan-bahan atau bareng yang akan dipergunakan

55
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untuk pembangunan harus terlebih dahulu di.ketah.ui dan 

diaetujui oleh pihak YKP;

2. semua bahan bangunan yang diraasukkan

oleh pihak pemborong ke tempat pembangunan langsung 

raenjadi hak milik X h d a n  selama belura dipergunakan 

oleh pihak pemborong berkewajiban menyimpan dan meme- 

liharanya dengan balk, eetelah pekerjaan pembangunan 

seleaai, semua aiaa bahan bangunan boleh dimiliki kem- 

bali oleh pihak pemborong dan harus dikeluarkan dari 

terspat penyimpanan;

3* pihak pemborong wajib raelaksasakan pesnbcngun- 

an sesuai dengan gafflbar^gambar, beatek, ayarat-syarat 

tehnik dan aanwijzing, apabila t e m y a t a  terdapat kele- 

bihan hari ker;Ja yang tidak tercantum di dalam gambar 

atau syarat-syarat tehnik tersebut di atas, untuk kele- 

bihan haxi kerja ini akan diperhitungkan bersana;

4. pihak pemborong harus sanggup menielesaikan 

pembangunan perumahan yang diserahkan kepadanya tepat 

pada waktunya aoperti yang telah disetujui bercama. 

Apabila penyelesaian pembangunan tidak tej»at pada *ak- 

tunya, pihak pemborong diharuskan raeabayar ganti rugi 

keppda sebanyak yaag telah disetujui beraa&a. be- 

baliknya apabila pemborong dapat nienjelesaikan lebih 

ccpat dari waktu yang telah ditentukan, kepada pem- 

borong yang demikiau akan diberikan premi sebesar yang 

telah disetujui bersama;
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Ketentuan ini panting sekali oleh karena Y&P telah 

ae&punyai Jadwal waktu tertentu untuk membagikan rumah- 

rumah kepada para penabung yaitu pada bulan Juni dan to- 

sember;

5. pihak Y&P dapat aembatalkan perjanjian pemborong 

secara sepihak dalam hal seba^ai berikut ;

a, pihak pemborong di dalam waktu satu bulan terhi- 

tung sejak aurat perjan^ion ditanda tangani tidak atau be- 

lusi aomulai pcker;Jaannya tanpa alasan yang dapat diteriraa;

b* dalaia waktu Batu bulan berturut-turut tidak me- 

lanjutkan peker^aannya yang belum selesai}

c. secara langsung atau tidak langsung dengan se- 

ngaja memperlambat penyeleoaian pembangunan;

d* memberikan keterangan-keterangan yang tidak be- 

nor yang dapat merugikan kapentingan IK?#

jDeciiklanlah beberapa ketentuan penting yang hsxuw 

dipenuhi pihak pemborong, dan dengan ketentuan ini kira- 

nya Y&P dapat mencegah timbulnya hal-hal yang dapat me

rugikan YKP#

Berdasarkan pada pengala&an Belama ini yaitu baht*a
4

pembangunan rumah di tejsipat yang baru aama sekali, tidak 

menarik rainat selama di komplek tersebut ibelum dlcapai 

penyelesaian sebanyak 200 rumah, baru aeaudah tercapai 

penyelesaian 200 rumah Itngkap dengan instaiasi listrik 

dan air, komplek yang bersangkutan menpunyai daya tarik
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yang sangat 'besar* Mengakibatkan harga pasaran ruiaah 

dan tanah di sekitar itu naik.
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M I L I K
p e r p u s t a k a a n

"UNIVERSITAS AIRLA v n r  - ••
S U R A B A V ^

BAB V

YKP DI BAUM MKSlif JA1IG EBBUSUHAS PERUHaHAII

1* C ara YKP £alBm Eendapatkan Modal

Kalau dilihat mengemti cara YKP dalam s.endaoatkan 

modal, perlulah diketahui bahva YXP sebagai auatu px&yok 

hukua itu berbeda dengan subyek hukum lainnya yang ncru- 

pakan badan hukum seperti P T , CV*

YKP ini karena merupakan auatu yayasan, maka hcrut 

aementingkan Xun^si sosialnya dan casaa sekali tidak dibe~ 

narkan nencari keuntungan belaka, toentuk yayasan dari YKP 

inilah yang iaenyebabkan tidak dapat pinjanan kredit dari 

bank, karena syarat-ayaraxnya tidak lengkap yaitu YKP fci- 

dak nenpunyai suatu izin usaha*

lengan deoiHian untuk aendupatken modal dipcroleh- 

nya dari :

a* uang tab\mgan dari para pcnatur.g yang borcinat un

tuk meoiliki rucah, ini dilakoanakan mulai aojak Xa * baru 

berdiri sekitar tahun 1954 campai sekarangf tugas ini su- 

dah dilaknanakan jauh aebelum adanya tabanaa dan ta:ika.

Hal ini merupakan kewajiban bagi para perainat akan peru^ 

nahan nclalui YKP untuk aenabung oeskipun jangkauan ba&i 

mereka untuk nendrpatkan runah oangat laisa;

b, aendajjat subsidi dari peoerintah aekitar tahun 1954
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sebesar seritu rupiah dari pemerintah daerah ftotamadya 

Surabaya, untuk tahun 1951 sampai tahun 1953 sebeear dua 

juta dua ratus enam puluh ribu rupiah, pada tahun 1955 

sampai tahun 1961 aebesar sembilan juta dua ratua tu^uh 

puluh enam ribu lima ratua rupiah, pada tahun 1966 !££ 

mengalami kehancuran total karena pemerintah pusat tidak 

memberikan lagi kredit dan lebiiwlebih adanya sanering, 

maka sejak saat itulah Pemerintah laerah Kotamadya Sura

baya memberikan kredit kepada YKP sebesar lima belas ;ju** 

ta rupiah;

c* uang muka dari penabung maksudnya peminat akan pa- 

rumahan di 3amping menabung ada yang memberikan yang muka 

sebesar separuh dari harga ruraah perlunya agar dapat bisa 

segera memperoleh rurnah;

d, uang pinjaman atau uang Jaaa dari pihak lain misal

nya untuk membeli tanah yang lokasinya sudah ditetapkan 

berhubung YKP dalam hal tersebut tidak mempurijai modal ma

ka YKP dapat pinjaman atau bekerja sama dengan PI Aria 

Lelta;

e, uang dari haail tarip-tarip, hal ini diperoleh da

ri hasil pengoperan rurnah dan pengoperan buku tabungan;

X, uang denda dari penabung yang telah yieaperoleh ru- 

mah dan dalam pembayaran si&anya yaitu eeparuh ditaabah 

40 % dari har&a rumah mengelami keiaacetan, Jadi angsuran- 

nya tidak di bsyar secara teratux untuk setiap bulannyaf
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hal yang demiklan dikenakan denda eebesar 5 &  dari besar 

angouran tiap bulan;

g. uang dari hasil perssvaan ruaah ini berlaku mulai 

tahun 1954 saapai dersgan tahun 1962 terutaaa di daerah 

Kgagel Tama, jadi A ara penabung yang tabungannya belun 

aencapal aeparub dari hcrga rumah tetapi sudah bisa mem

peroleh ruaah, angeuraxmya dianggap oeba^ai urmg sewa, 

nilainya aampai mencapai soparuh dari har^a ruaah baru- 

lah oetelah itu sis any a d i a n ^ a p  untuk pembayaran aeper- 

ti biaea;

h. usng dnri haail-uaaha-uffcha lain makoudnya Xuj* 

pexnah dulu kurja safia dengan pcrusahaan peruoahan lain, 

YKP yang cengerjakan peuban^uran peruraahannya tr.nah di- 

sediaKan oleh peru3ahaan tersebut, haail pe/jjualan ru- 

za&hnya dibagi menurut perjanjian yang telah diaotujui 

bereama*

2, Kebiiakaanaan YXP Terhndap Wan.var^kat yang frennir.at 

Akan Peruaahan lalata ilsngka Pcn/?.fnbari^an vilnyph 

lalaa hal ini kebijakoanaan YKP terhadap aaeya- 

rekat yang berminat akan pcruraafcan raenecapuh anas prio- 

rltae >ang urutannya didaearkan kepada Junlah nngka ic- 

ea. i-.aksudnya kepada tiap~tiap tdbsngan sejuinlah se;,u- 

luh rupiah ditori angka Jaoa satu, dan tiap-tiap penyc- 

tor tabungan dengan oiniEua lima ratus rupiah perbulcr*
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diberi prenai angka jasa 1. 3!erhadap jumlah angka jaoa di

beri seraacam bunga sebesar 100 % tiap triwulan, sehingga 

angka jasa misalnya diperoleh 5 tahun yang lalu maka ni- 

lainya sebeaar 5 x 4 x 100 % dan untuk angka-engka jasa 

ini dapat menentukan prioritas untuk roemilih rutaah/ tem- 

pat yang d aftaraya dibuat dua untuk pribumi dan satu untuk 

non pribumi.

Perhitungaa angka jasa ini hasilnya di umumkan ter- 

lebih dahulu paling lambat satu singgu cebelua pembagian 

dan para penabung dapat mengecek kebenarannya. Pengaduan 

terhadap adanya kesalahan perhitungen dilayani sampai de

ngan satu hari sebelum waktu diadakannya peabagiart* perlu 

diketahui bahwa untuk memperoleh rumah YKP menempuh dua 

cara yaitu sistem dengan cara perobagian dan 3ietem dengan 

unaian, sistem pembagian diadakan setiap setengah tahun 

aekali dan bersamaan dengan itu di adakan undian untuk 

dua buah ruiaah*

Pengikut undian adalah mereka yang telah nenper- 

oleh kupon, kupon diberikan kepada para penabung yang ni- 

lai tabungannya sebeaar sepuluh ribu rupiah dalam keli- 

patannya.

Meakipun nilai tabungannya belum mencapai 50 % 

dari harga rumah, tetap akan menperoleh nya seandainya 

nomoT yang tertera dalam kupon itu keluar, tetapi meski- 

pun demikian uang muka Ju^a harus dipenuhi juga.
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Dengan melihat khusus pembangunan di kota Suraba

ya berdasarkan pada rencana master plan tahun 2000 adalah 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan 

rencana pembangunan daerah Java Timur dan 3uga merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan rencana pern- 

bangunan nasional, maka haruslah sear all dan serasi dengan 

tujuan yar.g hendak dicapai secara nasional maupun regio

nal yang telah diletakkan sebagai satu kesatuan rencana 

pembangunan*

Hal ini sesuai dengan apa yang telah digariskan

di dalam GBHN :

bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangun
an masyarakat Indonesia di Diana pembangunan tersebut 
tidak hanya mengejar kemajuan lahiriyah ataupun kepuae~ 
an batiniyah saja, melainkan keselarasan, keserasian 
dan keseimbangan antara keduanya.

Pembangunan di Surabaya dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan nasional dan regional dengan skala dan plat

form yang lebih kecil. Oleh sebab itu YKP dalam melaksa- 

nakan pembangunan di bidang perumahan ju&a berlandaskan 

pada policy pemerintah daerah kotamadya Surabaja sekedar 

tidak bertentsngan dengan peraturan perundangan yang ber~ 

laku, dan ju&a berdasar pada master plan Surabaya tahun 

2000, yaitu dalam pengembangan dan perluasan kota ke dae-
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rah pinggiran.

Karena melihat jumlah penduduk di kota Surabaya ini 

yang aakin lama makin padat dan kepadatannya itu ter pusat 

di pusat kota sehingga mengaklbatkan penggunaan apasing 

tanah di pusat kota tidak ada. Hal inilah yang aenyebab- 

kan untuk mengadakan penyebaran penduduk yang terpusat di 

kota untuk dipindahkan ke daerah pin&giran kota sehi&gga 

terbentuk kecaraatan baru, yang roenyebabkan pembangunan 

kota Surabaya dapat terarah dan terpadu untuk menciptskan 

keindahan kota Surabaya sebagai kota INjDAMARDI*

Di eamping kota Surabaya itu sebagai lbu kota pro

pins i Jawa Timur juga direncanakan aeba&ai kota metropoli

tan kedua ©esudah Jakarta, seoapat mungkin dengan bp.Jiyak- 

nya perusahaan perumahan yang berada di kota Surabaya ini 

diarahkan kepada seraua daerah di pinggiran termasuk peru

sahaan perumahan seperti ¥&P ini* iehingga pengembangan 

wilayah dan pula penyebaran penduduk dari pusat kota ke 

daerah pinggiran dapat meraenuhi apa yang telah direncena** 

kan oleh master plan kota Surabaya tahun 2000* Karena ka- 

lau perusahaan perumahan telah banyak membangun perumahan 

di pinggiran kota otomatis fesilitas seperti : tempat pen- 

didikan/sekolahan, tempat peribadatan, tempat rekreasi, 

pertokoan pasti ada di daerah tersebut, mengakibatkan 

penyebaran penduduk, pen&embangan wilayah dan keramaian 

kota dapat merata* ,
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3* Usaha PenfteabanRan 3CK.P Sesuai Den^eui Laju Pembangunan

Dengan melihat jangkauan pemban&unan kota Surabaya 

yang hendak dicapai menurut master plan tahun 2000, mem

ber ikan arah a&ar dalam pelaksanaan pembangunan Surabaya 

memperhatikan ju^a daerah sekitarnya, dengan tujuan untuk 

mengantarkan kota Surabaya seba&ai kota IttDAMAHSI. Serta 

bercita-cita untuk raewujudkan konsepsi Gerbangkertasusila 

yang berarti bahwa pembangunan kota Surabaja tidak berja- 

lan sendiri melainkan juga nenampung peroikiran pengercbang- 

an dan nenyelaraakan pembangunan daerah sekitarnya seper

ti ; Geraik, Bangkalan Wojakerto, Surabaya, bidoarjo, dan 

lamon&an (Gerban&kertaeuslla),

Gagasan ini merupakan suatu &agasan dari perenca- 

naan wil'ayah kota Surabaya dan daerah-daerah sekitarnya, 

ju&a ga^asan ini bertolak pada pemikiran bahwa wil&yah 

perencanaan dapat meliputi auatu kota dan daerah-daerah 

pen&aruhnya,

Apalagi kota Surabaye. yang menempati aalah satu 

posiei sebagai pusat pembangunan utama di samping tiga 

pusat pembangunan utaffia lainnya yaitu Medan, Jakarta, 

Ujungpancang, Eengan poaiai yang demikian makin jelas ke- 

terikatan Surabaya pada ketentuan-ketentuan nasional da- 

lam perencanaan pembangunan daerahnya, karena perencanaan 

pembangunan kota Surabaya harua merupakan perencanaan 

yang raenyeluruh dan terintegraai#
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Untuk pengemba£&an wilayah Gexbangkertasusila se- 

cara terarah perencanaan umum bagi pengembangan harus di

tekankan pada terciptanya keseimbangan pertuabuhan dan k>;- 

butuhan antara kota Surabaya dengan daerah-daerah sekitar- 

nya dalam satu kesatuan*

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan wila

yah Gerbangkertasusila antara lain ; perluasan lapangan 

kerja bagi seluruh wilayah; pemerataan hasil pembangunan; 

penduduk dan pusat-pusat pemukiDan,

Dengan melihat keadaan yang desikian inilah satu- 

satunya perusahaan perumahan (Heal estate) yang berbentuk 

yayasan adalah Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya 

harus bisa isengikuti dan menguerfcakaa pengembangan sesuai 

dengan kedudukan kota Surabaya pada masa yang akan datang. 

Tetapi hal ini sangat disayangkan sekali bahwa YhP belum 

dapat mengadakan pengerabansennya sesuai dengan laju pemba

ngunan kota Surabaya pada maoa yang akan datang, karena 

terdesak adanya keterbatasan modal, yang diperkirakan ku- 

rang memadai untuk mengadakan pembangunan perumahan sesuai 

dengan kedudukan kota Surabaya seperti tersebut di atas,

4. Prosedure Memperoleh liak Penguasaan Atas I’nnah dan Ru- 

mah Melalul yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya 

Mengenai cara-cara untuk memperoleh runah harus 

jaemenuhi sycrat-sjarat sebagai berikut; pertama^tema pe-
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minat mengajukaa lebih dahulu sebagai penabung yang ha~ 

rus menenuhi syarat-syarat aebagai berikut :

a. warga negara Indonesia;

b. terdaftar sebegai penduduk Kotamadya ourabaya;

e. belum mempunyai atau memiliki rumah sendiri;

llntuk oyarat pada sub b dan sub c tidak berlaku bagi rae- 

rcka yang telah membayar lunas, meskipun pada auatu vaktu 

terjadi pengalihan hak.

d. fotckopj besluit atau surat pengangkatan laenja- 

di pe&awai tetap; dan besluit peneiunan untuk 

peminat yang sudah pensiun; fotokopX  tanda ang- 

gota ABHI bagi para peminat dari ang&ota ABKI, 

Xotokopi ktp;

e. dua pas foto ukuran 4 x 6 cm hitam putih, mete- 

rai dua puluh lima rupiah;

£, bagi para peminaj / para penabung yang non pri- 

bumi haruo merabawa fotokopi WKI dan gcnti na- 

manya*

YKP juga mengeluarkan dua macara buku tabungan yaitu, buku 

tabungan seri A untuk umuro yang bertujuan untuk memperoleh 

rumah sedang dan buku seri B atau seri khusus berlsku un~ 

tuk pegawai negeri, A£Hlt para ponsiunan bertujuan untuk 

raeaperoleh rumah sederhana*

Untuk buku seri A yang berlaku untuk umurn ketentu- 

annya : apabila ingin mengikuti pembagian rumah secepat~
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nya harus nmlakukan,

penyetoran pertama minimum sebesar lip 7*000.000,00 

dana penabung baru Ep 150.000,00

harga buku dan formulir Rp 500>00

Juiolah Rp 7.150.500,00

(tujuh juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah). 

Apabila ingin menjadi penabung lebih dahulu harus penye- 

toran pertama minimum Rp 1.000.000,00 dana penabung bcru 

Rp 150.000,00 harga buku dan formulir Kp 500,00 jadi ju- 

al&hnya men^adi Rp 1.150,000,00 (satu juta seratus lima 

puluh ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya bagi para penabung baru yang ingin raem- 

peroleh rumah tersebut dl atas minimum penyetoran tabung- 

,annya sebesar Bp 125-000,00 (seratus dua puluh lima ribu 

rupiah) dan tidak boleh mengoperkan buku tabungannya ke

pada siapapun juga.

Para penabung yang berminat untuk mendapatkan pem- 

bagian rumah dalam jangka waktu yang tidak begitu lema 

kurang lebih 5 atau 6 tahun diminta untuk mengikuti dan 

melak3anakan tabungannya tiap-tiap bulan sesuai denLan 

rainimum yang telah disebutkan di ataa, ketexituan ini da- 

lam waktu 6 bulan ada perutahan. Ini berarti bahwa bagi 

para peminat atau penabung yang meakipun telah memberikan 

surat pernyataan untuk raenftbung sejiualah minimum yang te

lah disebutkan di ata3, tetapi apabila dalaa waktu 6 bulan
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ada perubahan, maka nilai tabungannya harus sesuai dengan 

nilai yang ditetapkan waktu adanya perubahan*

Hal diadakannya perubahan ini adalah supaya para 

penabung dalam jangka kuxang lebih 5 atau 6 tahun segera 

dapat memperoleh rumah*

Untuk buku seri B atau seri khueus berlaku untuk 

memperoleh rumah sederhana, hila raengingir.kan pembagian 

rumah secara cepat maka ketentuan sebagai yang telah di- 

sebutkan di atas, yaitu bahwa penyetoran uang pertana mi

nimum sebesar ftp 5*500,000,00 dana penabung baru sobesar 

Rp 40.000,00 harga buku dan formulir sebesar Rp 500,00 

jadi Beluruhnya berjumlah Rp 3.540,500,00 (tiga juta lima 

ratus erapat puluh ribu lima ratus rupiah), Tetapi apabila 

menginginkan untuk ae&jadi penabung lebih datfmlu, dengan 

ketentuan sebagai berikut, penyetoran pertama minimum se

besar Rp 500.000,00 dana penabung baru sebesar Ep 40.000,00 

harga buku dan formulir Rp 500,00 jadi jural ah Rp. 540.500,00 

(lima ratua empat puluh ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya penabung untuk menyetorkan tabungannya 

tiap bulan minimum sebenar hp 65»000,00 dan tidak boleh 

mengoperkan atau memihdahkanNauku tabungannya kepada si~ 

apapun juga. Dan nilai minimum ini untuk setiap 6 bulan 

terjadi perubahan, sehingga apabila penabung dalam waktu 

setelah enata bulan ada perubahan maka penabung dalam me

nyetorkan tabungannya harus mengikuti nilai setelah ada-
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nya perubahan, eupaya dalam waktu kurang lebih 5 atau 6 

tahun segera dapat giliran untuk memperoleh rumah.

Harga yang telah disebutkan di atas termasuk harga 

tanahnya, biaya jaringan dietribusi listrik, air, dan pe- 

ngaspalan jalan, mengenai pagar halaman dan pemasangan 

listrik dan air rainum untuk rumah ini menjadi beban pemi- 

lik rumah, sebab YKP dalam memban^un perumahan masih me

rupakan rumah inti*

Untuk penguaaaan tanah dan rumah melalui Y&P, apa

bila penabung audah memperoleh rumah dsn telah melunasi 

pembayarannya maka penghuni dapat mengajukan lag! dengan 

biaya sendiri kepada YKP suatu permohonan untuk mendapat

kan sertifikat tanahnya, dan IKP yang akan mengurua ke 

kantor dinas agraria untuk meroeeah sertifikat induk men- 

'3adi sertifikat kepada masing-masing penghuni yang sudah 

lunas pembayarannya karena tanahnya merupakan tanah yang 

telah dlkuasai Y£P. Apalagi kalau menurut Peraturan Men- 

teri lalam Hegeri nomor 5 tahun 1974 yang berbunyl :

sub A tanah-tanah yang dikuasai oleh perusahaan peru
mahan dengan hak pengelolaan, atas usul perusahaan 
tersebut oleh pejabat yang berwenang dapat diberikan 
kepada pihak-pihak yang raemerlukannya dengan hak mi- 
lik, hak guna bangunan atau hak pakai berikut rumah- 
rumah yang ada di atasnya menurut ketentuan dan per- 
syaratan peraturan perundangan agraria yang berlaku.

sub B tanah-tanah yang dikuasai oleh perusahaan pem
bangunan perumahan dengan hak guna bangunan atau hak 
pakai, dapat dipindahkan haknya berikut rumah-rumah/ 
bangunan-bangunan yang berada di atasnya kepada p.i- 
hak-pihak lain yang menerlukannya, menurut ketentuan 
perayaratan peraturan perundangan yang berlaKu, ke-
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cuali apabila peruaahaan perumahan tersebut bermodal 
swasta, maka pernindahan hak tersebut merupakan suatu 
kewajiban.

Dengan melihat pada peraturan tersebut di atas maka sudah 

merupakan kewajiban dari YkP untuk pernindahan hak pengu- 

asaan tanah kepada penghuni rumah yan^ sudah cielunasi pern- 

bayeran rumahnya,

8Sub Direktorat Agraria Kotamadya Daerah lingkat II 
Surabaya, h. 7-
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PER MAS A LAHAN YANG TIKBUXj DAN CARA PEHYEIESAIAMNYA

BAB VI

Mengenai permasalahan yang timbul di dalam bab ini 

akan dibahas dua masalah yaitu di bidang pertanahan dan di 

bidang keuangan,

1. Masalah yang timbul di bidang pertanahan, bahwa tanah 

merupakan salah satu modal pokok bangsa Indonesia dan satu 

unsur utama dalam pembangunan untuk menuju terbentuknya 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Paneasila, oleh se- 

bab itu sering terjadi masalah dan sengketa mengenai tanah 

ini.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh YKP sudah 

diterangkan di atas dalam bab IV bahwa dalam membuat kom- 

plek peruiaahan baru, tidak menarik minat para pembeli se- 

lama di komplek tersebut belum dicapai penyelesaian seba- 

nyak 200 rumah, Apabila sudah mencapaA penyelesaian seba** 

nyak 200 rumah lengkap dengan instalasi listrik, air, ba

ru komplek tersebut mempunyai daya tarik sangat besar bagi 

para peminat, hal yang demikian mengakibatkan haxga tanah 

di sekitar komplek itu sangat mahal. Dengan keadaan yang 

demikian ini sudah tentu menguntungkan bagi pemilik rumah 

sebab harga rumah juga akan meningkat, tetapi menjadi peng- 

halang bagi YKP untuk memperluas usaha di komplek tersebut, 

apalagi kalau sudah tahu harga tanah meningkat banyak se~ 

kali para pemilik tanah yang berada di komplek ini tidak
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mau menjual tanahnya.

Dengan keadasn yang demikian inilah menyebabkan 

YKP mendapat kesulitan untuk memperluas daerah lokasinya 

menjadi satu kesatuan yang besar atau luas tetapi terpi- 

sah~pisah raenjadi kelompok lokasi yang kecil dalam keada- 

an yang demikian Pemerintah Kotamadya Surabaya hanya da

pat memberikan mativasi saja, tidak dapat meraaksa kepada 

pemilik tanah untuk melakukan paksaan secara sepihak atau 

mengadakan pencabutan hak milik, sebab tanah yang dibutuh- 

kan itu bukan untuk kepentingan umum seperti y©n& telah 

disebutkan dalam inatruksi Presiden nonor 9 tahun 1973. 

Adapun bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang nrempunyai 

sifat kepentingan umum sebagai tersebut di atas yaitu : 

instruksi Presiden npmor 9 tahun 1973 adalah :

pertanahan, pekerjaan umum, perlengkapan umiuK, Jasa 
umum, keagamaan, ilmu pengetahuan dan seni budaya, 
kesehatan, olah raga» keselamatan umum terhadap ben- 
cana ala^i, kesejahteraan soeial, makam/perkuburai./ 
pariwisata dan rekreasi, usaha-usaha ekonomi yeng 
bermanfaat bagi kesejahteraan umum,“

Apalagi kalau menurut peraturan Kenteri UaZam Ne- 

s geri nomor 15 tahun 1975 bahwa pembelian tanah yang di

lakukan antara pihak perusahaan perumahan dengan pemilik 

tanah dilakukan secara langsung dengan asas musyawarah. 

Kasalah-masalah seperti tersebut di atas ini yang sampai 

oekarang belum bisa terseleoaikan, meskipun dalem pembe-
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lian a ta s  tanah dilakukan oleh pihak YKP dengan aaas mu- 

syavarafc dan harganya diEesuaikan dengan harga pasaran 

pada saat jual bell itu dilakukan, te ta p  Baja pemilik ta 

nah tid ak  oiau menjual tanahnya*

Akibat hal-hal yang seperti tersebut di atas maka 

di dalam lokasi pembangunan perumahan YKP ada kaveling 

tanah kosong yang merupakan tanah yan^ belum dikuasainya.

2* Masalah di bioang keuangan atau permodalan, mengingat 

keadaan keuangan YKP yang pemasukannya diperoleh dari ta~ 

bungan maupun angsuran dan denda dari para penabung yang 

sifatnya kontinue atau tetap** sedangkan YKP membutuhkan 

pengeluaran untuk perabuatan jalan-jalan dan rumah saja 

harus raengadakan pengeluaran semakaimal mungkin, maka un

tuk memenuhi kewajibannya menyediakan rumah bagi para pe

nabung yang sudah raemenuhi persyaratan untuk meraperoleh 

rumah, dan &n*tok pengadaan tanah yang pembeliannya minimal 

tiap-tiap kali pembeli kurang lebih 10 hektar. Dengan de- 

mikian YKP tidak mampu untuk mengatasi kejutan pengeluaran 

yang demikian besarnya, sehingga dalam hal ini YKP membutuh- 

kan kerja sama dengan pihak ketiga.

Karena status YKP adalah suatu badan hukum yanc bcr- 

bentuk yayasan yang menyebabkan tidak dapat nteroperoleh pin- 

jaisan kredit dari bank maka lalu diadakan kerja sama dengan 

pihak ketiga antara lain s

a.'pada tahun 1965 dengan Bank Indonesia mengenai
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pembelian tanah di Jemur Wismaandayani dan Je- 

mur Wonosari;

b . pada tahun 1966 dengan 12 Uaba dan P? Cendra- 

waaih, mengeaat pembelian tanah di Gayungan;

c. pada tahun 1975 dengan H.' Kencana Wahyu Indone

sia ltd, mengenai pemteiian tanah di Xendang- 

sari*

d. pada tahun 1974 dengan PT Arya Delta Ltd untuk 

pembelian tanah di Xendangsari dan Senggilia 

(Kecamatan fiungkut).
*

Untuk mentataoi dan jalan penyelesaian YKP dalam kebutuh- 

an di bidang keuangan dan sampai sekarang tahun 1982 ta

nah yang dikuasai oleh YKP di Kecamatan Rungkut kurang 

lebih 60 hektar, kerja sama antara TtiP dengan pihak ke- 

tiga ini pembayarannya aebagian dibayar kontan lebih da

hulu dan sisanya baru dibayar dengan angsuran*
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p e h u $u p

BAB VII

1* Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian pada fcab-bab terdahulu ten

tang Peranan YKP Kotamadya £>;*rabaya dalam peiabangunan di 

bidang pengadaan tanah untuk perumahan, permasalahan yang 

timbul dan cara penyelesaiannya, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan dan saran sebagai berikut s

1* jika ditinjau dari sejarah berdirinya iXP* make bentuk 

XfcP adalah suatu badan hukum yang berbentuk yayasan dan 

atatusnya otonom atau semi pemerintah, Bentuk yayasan 

ini selalu mempunyai fungei sosial yaitu lebih mengun- 

tungkan kepentingan umum dari pada kepentingan perorang- 

ant dan ju&a tidak selalu mengutamakam aegi koiaersial 

aemata-mata, Hal inilah yang patut diban&gakan kcrena 

sampai sek&rcng ¥&P yang merupakan peleburan dari Ja- 

watan Perumahan Kakyat berdasarkan £& presiden nomor 

65 tanggal 25-4-1952 masih tetap berdiri dan adanya 

hanya di kota Surabaya;

2, di dalam rangka menunjang pembangunan nasional, khusus- 

nya pembangunan di kota Surabaya yang mengalami kemaju- 

an yang 3angat pesat demi untuk pengembangan kota, me- 

ngakibatkan banyaklah timbul perusahaan perumahan (real 

■ estate) yang masing-masir.g saling bersaing untuk men-
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dirikan rumah murah, permanen, memenuhi syarat-syarat 

kesehatan dan dapat dibeli oleh masyarakat yang ber- 

penghasilan rendah dan cara pembayarannya dengan me- 

ngangsur dalam jangka waktu yang cukup lama dan peru- 

eahaan perumahan ini Kerja sama dengan hank atau mem- 

peroleh kredit dari hank;

untuk YKP kotamadya Surabaya karena bentuknya saja 

suatu yayasan yar.g menyebabken tidak memperoleh pin- 

jaman kredit dari hank, maka akan berakibat kalah her- 

saing dalam menunjang pembangunan di bidang perumahan 

yang har&anya ctngat murah dan dapat diheli oleh ma

syarakat yang berpenghasilan rendah. Sehab kalau di~ 

lihat dari prosedure aemperoleh hak penguasam atao 

tanah dan rumah s&ja untuk rumah sederhana tiap bulan 

ditentukan minimal Hp 65.000,00 ini khusua untuk Aiftl, 

pe£awai negeri, dan pensiunan, sedangkan untuk rumah 

sedang atau standar tahungan yang harus disetor tiap 

bulannya sebesar Hp 125*000,00 hal ini untuk jangka 

waktu 6 bulan sekali ditentukan lain dalam penyetoran 

tabungan minimal tersebut di atas. Pada hal rumah yang 

dibangun oleh Y&P adalah rumah inti saja, belum ada 

instalaai liotrik, air reinum, pagar halaman dan jangka 

waktu untuk angauran sangat pendek antara 5 sampai 6, 

dan untuk menguiua hak atas penguasaan tanahnya peng

huni mengeluarkan lagi biaya, yaitu dengan melalui XKl"
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dahulu penghuni mengurus aertifikat tanahnya* dengan 

melihat dari uxalan tersebut di atas bahwa se-

gi komereial dari YKP sangat menonjol dan hilen&lah 

fungai sosialnya*

Sayan

mengenai tanah yang merupakan unsur pokok dalam pemba- 

ngunan dan sangat diperlukan untuk menuju masyarakat 

adil dan makmur maka dalam penggunaannyapun harus be- 

tul-betul untuk kepentingan umucu Seperti daerah lo- 

kasi tiap-tiap real estate sudah ditentukan berdasar- 

kan Peraturan Haerah nomor 23 tahun 1978 yang mengatur 

strategi pembangunan kota Surabaya, Seperti halnya da- 

orah lokasi YKP yang berada di pinggiran kota Surabaya 

bagian selatan yang juga telah disebutkan dalam bab 

yang terdahulu ada pemilik tanah yang tidak mau raelepas- 

kan haknya untuk dijual meskipun dengan ^alan musyc^a- 

rah alangkah baiknya apabila mengenai hal seperti ini 

peniuolaxmya dan pembebasannya dilakukan secara tuntas 

lebih dahulu baru pembangunan perumahannya dilakukan 

kemudian, sebab hal seperti ini nenyangkut harga tanah 

yang berada di tengah-ten&ah lokasi YKP harganya akan 

naik atau meningkat sehingga tambah lama tanah kosong 

ini akan merusak keindahan pemandangan di komplek ter- 

eebut, Sebab tanah ini kebanyakan menurut kenyataannya
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tidak untuk ditanami dan tidak dibangun sehingga banyak 

tumbuh rumput alang-alang. Tetapi apabila penjualan dan 

pembebasannya dilakukan secara tuntas lebih dahulu maka 

perraasalahan perkaxa tanah akan teratasi; 

alangkah baiknya apabila bentuk dari YKP itu dirubah 

dari bentuk yayasan menjadi perusahaan daerah, atau ber- 

bentuk PI yang modalnya sebagian kepunyaan yayasan dan 

yebagian modal Pemerintah Eaerah Kotamadya burabaya, 

atau keaeluruhan modalnya kepunyaan Pemerintah Kotama- 

dya Surabaya. Jadi usaha real estate kepunyaan pemerin

tah Kotamadya Surabaya demi keindahan dan pemeliharaan 

lingkungan dalara rangka pengembangan kota. Surabaya dan 

dapat raerapelopori pembangunan perumahan yang dapat di- 

>>«ngkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, de

ngan cara angsuran yang agek ringan dalam jangka \*aktu 

yang agak laiaa. Hal yang demikian inilah yeng dinanti- 

kan masyarakat pada umumnya raudah-roudahan tercapai. Dan 

perusahaan daerah telah diatur dalam Undang-undang no- 

mor 5 tahun 1962.

M I L I K
PERPt’STAKAAN 

“UNXVERSITAS AIRLANGGA" 
S U R A B A Y A

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH 
TINGKAT II SURABAYA DALAM PEMBANGUNAN DI BIDANG PENGADAAN 
TANAH UNTUK PERUMAHAN, PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN CARA PENYELESAIANNYA 
 

SOEPARTINI



BUKU

Boedi Harsono, UndanR-undang Pokok Agraria Se.iarah Penyu- 
sunan Xsi dan Pelaksanaan. Jambatan. Jakarta. 196S.

Direktorat Agraria Jropinsi Jawa fimur, Beberapa Per a tur- 
an Perundansan Agraria, Koruri Tin^kat I Jawa 'fimur.
Surabaya^ 1575 # ----

Kotamadya Daerah tDingkat II Surabaya, Menu.ju Master ^lan 
Surabaya tahun 2000, Grganisasi Pemerintah Daerah Ko
tamadya Surabaya, Surabaya, 1978,

Sub Direktorat Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Sura
baya, Penjelaaan Bidang Pertanahan/Agraria dalam Ea- 
kerda tanggal 15 sampai dengan 18 November 1976,

M. Panggabean, Hateri Pelen^kap Penataran, lean Pembinaan 
Penatar, Jakarta, 1978.

Program Kerja YKP tahun 1980 beserta Anggaran dasarnya*

Soemanto, Himpunan Und^nff-undanft %'entanx Pokok* pokok Pe
rumahan dan AnalOKlnya di Indonesia, cet. I Peraetu
juan Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya, 
Surabaya, 1971.

DAFTAR BACAAN

Undang-undana

Peraturan tfenteri Dalam Negeri no. 15 tahun 1973, tentang 
ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah*

Peraturan EAenteri Dalam Kegeri nomor 2 tahun 1976, tentang 
Penggunaan Acara Pembebaaan 'Xanah untuk kepentingan 
Pemerintah bagi Pembebasan tanah oleh pihak ewasta.

Instruksi Presiden nomor 9 tahun 1973, Pelaksanaan Pen- 
eabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda di atas- 
nya, Sekretariat Xabinet Hepublik Indonesia, 1973.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1974, tentang 
Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian 
tanah untuk keperluan Perusahaan,

Undang-undang nomor 5 tahun 1962, tentang Perusahaan Dae
rah.

60

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH 
TINGKAT II SURABAYA DALAM PEMBANGUNAN DI BIDANG PENGADAAN 
TANAH UNTUK PERUMAHAN, PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN CARA PENYELESAIANNYA 
 

SOEPARTINI



Koran/ Ha.jalaii

Sura'caya Post tanggal 19 Wei dan 25 Mei 1981, tanggal 
29 Juni 1982 dan tanggal 19 Agustus 1982.

61

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH 
TINGKAT II SURABAYA DALAM PEMBANGUNAN DI BIDANG PENGADAAN 
TANAH UNTUK PERUMAHAN, PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN CARA PENYELESAIANNYA 
 

SOEPARTINI


	gdlhub-gdl-s1-2013-soepartini-25220-1.cover.pdf
	gdlhub-gdl-s1-2013-soepartini-25220-2.halam-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-soepartini-25220-3.kata-r
	gdlhub-gdl-s1-2013-soepartini-25220-4.dafta-i
	gdlhub-gdl-s1-2013-soepartini-25220-5.babi-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-soepartini-25220-6.babi-a
	gdlhub-gdl-s1-2013-soepartini-25220-7.babi-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-soepartini-25220-8.babi-a
	gdlhub-gdl-s1-2013-soepartini-25220-9.babv-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-soepartini-25220-10.bab-a
	gdlhub-gdl-s1-2013-soepartini-25220-11.bab-p
	gdlhub-gdl-s1-2013-soepartini-25220-12.daft-n



