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BAB' I

PEWDAHHLtTAlT

1 # Perarasalahan; la ta r  belakang dan rumusannya

Menarffe perhatian k ita  bahwa masalah land consoli

dation bukan hanya sekedar masalah yang dibadapi negara 

k ita  sa ja , akan tetapi Juga merupakan permasalahan d ip el- 

bagai niegara dal am rangka melaksanakan prinsip keadilan 

sosia l di kalangan masyarakat* 01 eh karena penyebaran pen- 

duduk. yang tidak merata dan tidak seimbang, seraakin deras- 

nya arus urbanisasi, dan meningkatnya jumlah penduduk, ma- 

ka kebutuhan akan tanab di daerah perkotaan aemakin are- 

ningkat sedan gk an tanah yang: terssdia a dal ah terb atas, Sa- 

lah satu usafia pemerintah dalam menghadapi permasalahan 

in i  adalah dengan mengadakan land consolidation, yang sa- 

lab  satu tujuannya adalah.:

menata penguasaani dan pemilikan tanah di wilayah per- 
kembangan pemukiman/perumahan sesuai dengan perencana- 
an pengembangan perkotaan/pemukiman/perumahan dengan 
mengikut sertakan p artisip asi rakyat dalam penyediaan 
dan pengadaan tanah untuk prasarana umunt bagi kepenti- 
ngan wilayah pemukiman tersebut

Dari uraian singkat di atas, menurut hemat saya da

pat diajukan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

l r faktor-faktor apakah yang dapat menunjang keberhasilan 

dari program pemerintah yang berupa land consolidation,

^QLrektorat Agraria Propinsi Jawa Timur, Land Con
so lid a tio n  Jakarta, 1982, h* 3*

1
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terutama yang dilaksarcakan di daerah perkotaan in i? ;

2* jika suatu terapat dalam rangka pelaksanaan land conso

lidation  ditetapkan pemerintah sebagai tempat pembangu- 

nan rumah susun, maka hak-hak apa sajakah yang dapat 

dim iliki oleh mereka yang menempati rumah susun te rse -  

but-?;

3»- jika menelaah i s i  OTPA, maka apakah in i sudah cukup me- 

madai dan memberi dukungan bagi terlaksananya program 

land consolidation in i? ;  

km- dapatkah kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial dari 

masyarakat di pinggiran kota ditingkatkan, jik a  teraya- 

ta tanah-tanah mereka yang subur ditetapkan pemerintah 

sebagai tempat untuk pembangunan perumahan atau pabrik? 

Sehubungan dengan itu , permasalahan yang saya bahas 

dalam bab-bab selanjutnya berkisar pada rumusan masalah 

yang saya sebutkan di atas*

2* Penjelasan .fudul

Is tila h  land consolidation diartikan sebagai salah 

satu kegiatan dalam rangka penataan, penggunaan, penguasa- 

an, dan pemilikan tanah untuk meningkatkan kelestarian  

lingkungan hidup. Hal in i merupakan salah satu kegiatan 

dari pelaksanaan landreform seperti yang dikehendaki dalam 

G«.B*H.N\ Bab IV Pola Umum P elita  Keempat yang terdapat da

lam: Tap MPR Nro,Il/K P F A 983 yang berbunyi sebagai berikut:

Pemanfaatan tanah harus sungguh-sungguh membantu usaha 
meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewu- . 
judkan keadilan so s ia l. Sehubnngan dengan itaj perlu 
dilanjutkan dan makin ditingkatkan penataan kembali 
penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah termasuk
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pengali&an hak atas tanah*

Fenulisan skripsi in i mengungkapkan peranan land 

consolidation di daerah perkotaan karena kebutuhan akan 

tanah semakin meningkat sedangkan tanah yang ada teTbatas, 

hal in i  terja d i karena penyebaran penduduk yang- tidak me- 

rata dan tidak seimbang, semakin derasnya arus urbanisasi, 

dan makin meningkatnya jumlah penduduk*

3* Alasan pemilihan judul

Di bidang land consolidation di daerah perkotaan, 

in i  ada hal yang perlu ditekankan untuk mendapat perhatian 

acpenuhnya dari k ita  semua dalam rangka pelaksanaan kebi- 

jakam pertanahan untuk menunjang pembangunan nasional* 0 -  

leh  Soedjono D dikatakanr bahwa "kota merupakan pusat ke

giatan konsuratif dan produktif secara k w a lita tif dan kwan- 

t i t a t i f " *  01 eh karerca itu ,. diperlukan adanya suatu pena- 

taan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah secara 

lebih  ketat dan lebih  sistenratis dalam rangka untuk me

ningkatkan kelestarlan  lingkung;aa hidup* Untuk mencapai 

ketertibam di bidang pertanahan sehingga tanah-tanah yang 

ada di daerah perkotaan in i dapat dipergunakan sesuai de

ngan fungsi dan n ila i dari tanah tersebutr Dengan demikian, 

land consolidation di daerah perkotaan mempunyai peranan 

yang sangat penting, yang dapat membantu untuk memberikan 

perasaan aman dan tenteram bagi semua lapisan masyarakat*

2Soedjono‘ D* S eg i-seg i Hukum Tentang; Tata Bina Kota
di Indonesia* FT Karya Nusantara, Bandung, 1978/ fa* 27 r
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if* Tu.fuan penulisan
Tujuan penulisan skripsi in i adalah 1 ,  untuk meme- 

nuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukura,,

2* untuk mencoba mengungkapkarc betapa pentingnya peranan 

land consolidation di daerah perkotaan dalam rangka melak- 

sanakan kebijakan pertanahan, 3* untuk merangsang minat 

kalangan ilmuwan untuk mengkaji lebih lan ju t pelaksanaan 

land consolidation di negara k ita , dan k *  tulisan in i  d i-  

harapkan merupakan sumbangan bagi khasanah perpustakaan di 

bidang penataan* penggunaan, penguasaan, dan pemilikan ta

nah*

5* Metodologi

Cara pendekatarr yang dipakai dal am penulisan skrip

si in i adalah metode deduksi, yaitu suatu proses dengan 

cara menarik kesimpulan yang b ersifa t khusus dari suatu 

pernyataan yang b e rsifa t umum.

Sumber data untuk penulisan diperoleh melalui pe-  

ngumpulan bahan-bahan bacaani dari perpustakaan dan studi 

lapangan, berupa wawancara dengan pejabat Kantor Agraria 

Kotamadya Dati I I  Surabaya dan wawancara dengan Kepala Di

nas Perencanaan dan Tata Kota Kotamadya Dati I I  Surabaya, 

Bahan-bahan bacaan in i terd iri dari buku-buku dan peratu- 

ran perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi 

skripsi yang saya tu lis  in i*

Langkah selanjutnya adalah menganalisa data yaog 

diperoleh dari studi lapangan yang ada hubungannya dengan 

penulisan skripsi in i dengan menggunakan metode a n a lis is ,
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5

yaitu metode yang- nrengamalisa masalah-nrasalah yang ttmbul 

dalanr praktek dengan menggunakan te o r i-te o r i yang dipero

leh dari baban Bacaan, Dari penganalisaan in i diharapkan 

dapat dicarikan cara pemecahaimya.

FertanmiPg.fawaban s i sternatika 

Sisteraatifca:

1* bab I  sebagai bab pendahuluan* akan dijelaskan secara 

garis besaraya permasalahan yang akan dibahas;

2* bab I I  akan dijelasfean mengenai dasar hukum bagi pelak- 

sanaan land consolidation in i ,  hal in i sebagai konsek- 

wensi negara k ita  yang; berdasar atas hukum;

3# bab I I I  akan dijelaskan secara singkat nrengenai p«nger- 

tian  land consolidation, disamping itu  akan dibahas me- 

ngenai land consolidation menurut konsepsi UTTFA. Oleh 

karena masalah land consolidation in i bukan hanya seke- 

dar dialami negara k ita  sa ja , maka di dalam bab I I I  in i  

pula akan dibahas mengenai praktefe land consolidation  

di negara-negara barat; 

if* bab IV akan nrerabahas mengenai la ta r  belakang dari pe- 

laksanaais land consolidation serta pelaksanaannya seca

ra nyata di negara k ita ;

5 +  bah V akan membahas mengenai masalah-masalah yang tim- 

bul dalam rangka pelaksanaan land consolidation, serta 

sefcaligus dibahas mengenai cara-cara penyelesaiannya;

6 * bab VI sebagai bab penutup di sin i saya akan memberikan 

kesimpulan atas permasalahan yang terja d i, dan berdasar- 

kan kesimpulan itu  maka di sin i akan diberikan saran-
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saran yang kiranya dapat memecahkan permasalahan yang 

timbul tersebut.

Pertanggungjawaban sistematika:

Pendahuluan sin i diletakkan di dalam bab I ,  ka

rena di dalam pendahuluan in i akan dibahas permasalahan 

yang akan dibahas di dalam skripsi secara garis besarnya* 

Sedangkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan land 

consolidation diletakkan di dalam bab I I ,  karena melalui 

peraturan-peraturan itu lah  timbul pengertian mengenai land 

consolidation. Oleh karena i t u , pengertian mengenai land 

consolidation diletakkan di dalam bab selanjutnya yaitu  

bab I I I *  Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang 

land consolidation in i ,  maka land consolidation in i harus 

dilaksanakan* Pelaksanaan dari land consolidation in i ,  

pembahasannya diletakkan dalam bab selanjutnya yaitu bab 

IV. Akibat adanya sesuatu yang dilaksanakan in i akan me- 

nimbulkan suatu permasalahan, yang selanjutnya akan diba

has di dalam bab V. Bab TO sebagai bab penutup akan raena- 

rik kesimpulan dari semua permasalahan yang timbul, serta  

akan memberikan saran-saran yang kiranya dapat memecahkan 

permasalahan yang timbul tersebut.
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BAB I I

PERATURAK-PERATURAIT YANG BERHUBUNGAN 

DENGAN LAND CONSOLIDATION

1# Peraturan yang berhubungan dengan landrefomr 

a* Undang-undang No. 56 Frp Tahun I960 ( EN 1960-174 ) f 

merupakan peraturan yang mengatur tentang Penetapan Lu— 

as Tanah Pertanian. Undang-undang in i merupakan pelak

sanaan dari asas yang terkandung di dalam pasal 17 

UUFA* yang bunyimya sebagai berikut:

l r dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7* maka untuk 

mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 

diatur luas maksimum. dan/atau minimum, tanah yang bo- 

leh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 

16. oleh satu keluarga atau badan hukum;

2 * penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat ClJ 

pasal in i ,  dilakukan dengan peraturan perundangan 

di dalam waktu yang singkat;

3* tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas mak

simum termaksud dalam ayat (2) pasal in i , diambil o -  

leh pemerintah dengan gan,ti kerugian, untuk selan- 

jtctnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan me- 

nurut ketentuan-ketentuait dalam Peraturan Pemerintah; 

if*, tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat C1 J 

pasal in i , yang akan ditetapkan dengan peraturan 

perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur. 

Sedangkan i s i  pokok dari Undang-undang No* 56 Prp Tahun

?
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I960 tersebut, adalah sebagai berikut:

penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah- 
tanah pertanian, penetapan luas minimum pemilikan ta
nah pertanian, dan larangan untuk melakukan perbuatan- 
perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah- 
tanh itu  menjadi bagian-hagian yang terlampau k e c i l ,  
serta soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah perw 
tanian, yang digadaikan^3

b* Peraturan Pemerintah No* 224 Tahun 1961 ( LN 1961-280 ) ,  

merupakan peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan 

Pembagian Tanah. Dam Pemberian Ganti Kerugian* I  s i pokok 

dari peraturan ini*-adalah sebagai berikut:

1* tentang tata cara tanah yang akan diredistribusikan; 

2* tentang: pemberlan. ganti rugi terhadap mereka yang 

tanahnya terkena landrefora;

3r tentang- pembagian tanah dengan persyaratannya;

4*. tentang koperasi pertanian;

5* tentang; pembeatukan yayasan dana landreform;

6* tentang: larangan pemilikan tanah secara absentee,- 

Peraturan Pemerintah 1Tb, 41 Tahun 1964 C TUI 1964-112 ) ,  

peraturan in i  mengatur tentang: Perubahan Dan Tambahan 

Peraturan Pemerintah; No* ZZLf Tahun 1961* Fada pokoknya 

peraturan in i membahas secara lebih  mendalaut ketentuan 

pasal 3 Peraturan Pemerintah No • 224 Tahun 1961, teru- 

tama yang menyangkut masalah lamanya waktu bagi sesoo- 

rang untuk dapat menguasai tanah secara absentee.

d* Peraturan Menteri Dalam Negeri No* 15 Tahun 1974, meru

pakan peraturan yang mengatur tentang: Pedoman Tindak

% oedi Harsono, Undang-undang Pokok Afraria, Se.ja- 
rah Penyusunan, I s i  dan^Pelaksanaannya, Bahian I t J ilid  
Jambatan,^Jakarta, 1970, h* 244-245.
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Lanjut Pelaksanaan Landreform:. I s i pokok dari peraturan 
imir adalah sebagai berikutt
1 , merupakan pedoman dalam penyelesaian pemilikan tanah 

secara absentee ( guntai )';

2 ,  merupakan pedoman dalam penyelesaian tanah kelebihan 

di atas maksimum;

3* merupakan pedoman mengenai pelaksanaan bagi h a s il, 

gadai„ dan pemecahan pemilikan tanah atas tanah per- 

tanian;

merupakan pedoman dalam pembayaran ganti rugi atas 

tanah kelebihan dan absentee C guntai ) ;

5* merupakan pedoman dalam penertiban mengenai adminis- 

tra si dan cara pemungutam pembayaran uang ganti rugi 

atas obyek-obyek landreform.

2* Peraturan yang berhubungan dengan tata guna tanah 

a* Peraturan Mentteri Dalam Neg-eri No* 3 Tahun 1978, meru

pakan peraturan yang mengatur tentang Fatwa Tata Guna 

Tanah,. I s i  pokok dari peraturan in i , adalah sebagai be

rikut:

1# pengertian tentang penggunaan tanah, jen is hak atas 

tanah, dan pengertian tentang letak tanah;

2 e mengenai tata cara pemberian fatwa tata guna tanah; 

3#- mengenai biaya fatwa tata guna tanah; 

if* mengenai tata cara pengelolaan biaya fatwa tata guna 

tanah*

b ,  Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 Juni 1978 No. Btu 

6/21/6^-78, merupakan surat pengantar sekaligus penjela-
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10

san Peratuoram Menteri Dalam Wegeri No* 3 Tahun 1979* 

Surat pengantar dari Menteri Dalam Negeri in i ditujufean 

kepada seluruh Gubernur ICepala Daerah Tingkat I  di In

donesia, i s i  pokok. dari surat pengantar in i adalah ten

tang: tiujuan dari fatwa tata guna tanah dan mengenai pe- 

jabat yang berwenang untuk memberikan fatwa tata guna 

tanah*-

c* Undang-undang No. 33 Ftp Tahun I960 Jo: FTo* 20 Tahun 

1964 C LH 1960-120  ] ,  merupakan peraturan yang mengatur 

tetang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tana- 

man-tan am an Tertentu. I s i  pokofc dari peraturan in i ada

lah sebagai berikrat:

1 .  penetapan luas maksimum tanah yang boleh ditanami 0 -  

leh  jen is tanaman tertentu;

2 * penetapan luas minimum tanah yang boleh ditanami 0-  

leh Jenis tanaman tertentu.
n

d. Undang-undang Nor 51 Prp Tahun i 960 f TLCf 2106 } f meru

pakan peraturan tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa 

Izin  Tang Berhak Atau Kuasanya. I s i  pokok dari peratu

ran i n i ,  adalah sebagai berikut:

1 .  larangan pemakaian tanah tanpa iz in  yang berhak atau 

kuasanya;

2 .  kewenangan dari penguasa daerah dalam mengambil t in -  

dakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan 

perkebunan dan bukan hutan, tanpa iz in  yang berhak 

atau kuasanya;
1

3* kewenangan dari Menteri Agraiia dalam mengambil t in -  

dakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah perkebunan
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dan tanah hutan tanpa ia in  yang berhak atau kuasanya-. 

er Instruksi Menteri Dalam Negeri No, 2 Tahun 1982, tneru- 

pakan peraturan tentang: Penertiban Tanah Di Daerah Per- 

kotaan Tang; Dikuasai Oleh Badan ffukum/Perseorangan Tang 

Tidak Dimanfaatkan/Diterlantarkan. I  s i pokok dari pera

turan i n i ,  adalah menginetruksikan kepada semua Guber- 

nur Kepala Daerah Tinsgkat I  dan Bupati atau Walikotama- 

dya Baerah Tingkat I I  seluruh Indonesia, untuk: 

l r memerintahkan kepada badan hukum atau perseorangan 

yang tidak memanfaatkan tanah yang dikusainya, agar 

dimanfaatkarn sesuai dengan maksud dan syarat-syarat 

yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pencada- 

ngan/penunjukan lo k asi;

2*. mengadakan inventarisasi dari tanah-tanah yang* d i-  

terlantarkan, serta alasan-alasan tidak dipenuhitiya 

persyaratan dalam surat keputusan pencadangan/penun- 

jukan lokasi tersebut;

3r mengadakan pengawasan secara in te n sif dan raemberikan 

jangka waktu hingga tanggal 24 September 1982,, agar 

tanah tersebut dimanfaatkan oleh badan hukum atau 

perseorangan yang menguasainya;

4* membatalkan pencadangan tanah, jika ternyata sampai 

tanggal 24 September 1982 tanah tersebut tidak d i- 

manfaatkan atau diterlantarkan oleh badan hukum atau 

perseorangan tersebut;

3m menyebarluaskan instruksi in i dan memberikan laporan 

atas pelaksanaan instruksi in i kepada Menteri Dalam 

Negeri,

11
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BAB I I I

PENGERTIAN LAND CONSOLIDATION

Yang dimaksud dengan land consolidation adalah sa- 

lah satu kegiatan dalam rangka penataan, penggunaan, pe- 

nguasaan, dan pemilikan tanah untuk meningkatkan k elesta - 

rian lingkungan hidup* Hal in i merupakan salah satu kegia

tan dari pelaksanaan landreform seperti yang dikehendaki 

dalam GJ3.H..N.. Bab I ?  Pola Umura P elita  Keempat yang terda- 

pat (ialaiii Tap MFR No#.Il/MPR/1983 yang- berbunyi sebagai be- 

rikut:

Pemanfaatarc tanah harus sungguh-sungguh membantu usaha 
meningkatkan kesejahteraan. rakyat dalam rangka mewu- 
judkan keadilan so s ia l. Sehubungan dengan itu  perlu 
dilanjutkan dan raakin ditingkatkan penataan kembali 
penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah termasuk 
pengalihan Irak atas tanah.

1* Land consolidation menurut koixse-psi UTTPA

Program pemerintah yang berupa land consolidation  

in i dalam pelaksanaannya menyangkut 2 fungsi pokok keagra- 

riaan, yaitu tata guna tanah ( land use ) dan landreform, 

Jadi, pengertian land consolidation menurut konsepsi UTTFA 

tercermin di dalam pasal 14 dan pasal 17* Sedangkan bunyi 

pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 14-

l r deng'an mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 

2 dan 3* pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2 Pe— 

merintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat su-

12
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atw rencana umucr nrengenai persediaan, peruntukan, dan 

penggunaart feuzni, a ir , dan ruang angkasa, serta kekayaan 

alam yang terkandung' di dalamnya: 

a* untuk keperluan negara;

untuk fceperluan peribadatan dan keperluan-keperluan 

suci lainnyar sesuai dengan K^e-Tuhanan Yang Mahaesa; 

c* untuk keperluan. pusat-pusat kehidupan masyarakat, so

s ia l , kebudayaaa dan la in -la in  kesejahteraan;

d. untuk keperluais memperkembangkan produksi pertanian, 

peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu ;

e , untuk keperluan memperkembangkan in du stri, transmig- 

rasi dan pertambangan,

2* berdasarkan rencana umum; tersebut pada ayat 1 pasal in i  

dan mengingat peraturan-peraturan yang: bersangkutan, 

pemerintah; daerah meng-atur persediaan, peruntukan, dan 

penggunaan. bunnir a ir , serta ruang angkasa untuk daerah- 

nya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing;

3* Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat 2 

pasal in i berlaku setelah mendapat pemgesahan, mengenai 

Daerah Tingkat I  dari Presiden, Daerah Tingkat XI dari 

Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah 

Tingkat I I I  dari Eupati/Walikota/Kepala Daerah yang 

bersangkutan.

Pasal 17:

1*. dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk men- 

capai tuj'uan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur
•

luas maksimum: dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai 

dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu ke-

13
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I k

luarga atau 'badan hukum;

2 . penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal 

in i dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam 

waktu yang singkat;

3* tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksi— 

mum termaksud dalam ayat 2 pasal in i diambil oleh peme

rintah diengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagi- 

kan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan- 

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah; 

km- tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal 

in i , yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, 

dilaksanakan secara berangsur-angsur,

Dari kedua pasal tersebut di atas dapat saya sinr- 

pulkan bahwa land consolidation menurut konsepsi UtfPA me- 

ngandung a rti penataan, penggunaan, penguasaan, dan pemi

likan tanah baik oleh perseorangan maupun oleh badan hu

kum* Serta merupakan penataan, penggunaan, dan penguasaan 

negara atas tanah untuk raenuju .masyarakat yang bahagia, 

adil,, dan ma^mur.

2 r Land consolidation dalam praktek di negara-negara 

barat

Negars^-negara barat yang saya maksud di sin i adalah 

Perancis, Belanda, Jerman, dan Austria*. Mengenai pelaksa

naan land consolidation di negara-negara barat tersebut 

adalah sebagai berikut:

l r mengadakan penelitian secara seksama mengenai ukuran 

luas pemilikan tanah dan batas-batas yang seharusnya;
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2 , pelepasan hak m ilik  oleh  para pem ilik tanah;

3* ra.engadak.an penilaian harga secara r e la t i f  dari luas pe- 

railikan tanah yang berbeda-beda, untuk pembagian tanah 

yang frenar-benar a d il dan untuk memberi ganti rugi atas 

penambaham tanah yang terpisah-pisab atau pengurangan 

dari pemilikan tanah;

4* pemeriksaan oleh umum: dari n i la i  yang telah  ditentukan, 

harus diadakam suatu ketetapam untuk mengajukarc permo- 

honam dan penyelesaian permohonan sesuai dengan proses 

hukum;

5 , pembagian tanah dengan cara perbandingan terhadap n ila i ,  

persiapam rencana pemeriksaan umura, pemeriksaan-peme- 

riksaan, dan sefeagainya;

6* perkembangam sistem j.alan, saluran-saluran a ir , dan me- 

rencanakara pengembangair daerah;

?*  mengajukan rencana konsolidasi tanah untuk perbaikan 

masyarakat, menetapkam keberatan-keberafcan, dan akhir- 

nya raengesahkam rencana tersebut;

8* merencanakaru pembuatan akta-akta tanah yang baru, per- 

tukaran. hak m ilik , dan mengusahakan perbaikan-perbaikan 

tanah umum dan tanah pribadi*

Pelaksanaan land consolidation  di negara-negara ba- 

ra t tersebut di atas merupakan terjemahan dari tulisan 

V* Webster Johnson dan Raleigh Barlowe, di dalam bukunya 

yang berjudul Land Problem And P o lic ies*  Tulisannya terse

but berbunyi- sebagai berikut:

Execution o f  land con solidation .
a , survey o f  land'-ownership tra cts-exa ct size o f  area
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and boundaries necessary;
b,. abstract o f  t i t le s ;
c,. land appraisal-relative value o f different owner

ship tracts must be known for an equitable realloit- 
ment o f land and to compensate for fractional addi
tions o r  subtractions fronr land ownerships;

d , public inspection o f valuations established, provi
sion, fo>r appeals, and settlement of appeals by due 
process af law;

e , reallotment of land in  proportion to value, provi
sions far public inspection o f scheme, hearings, 
etc;

fr- development o f road system; water courses; and area- 
development plans;

gv land-consolidation plan submitted for public review,, 
settlement o'f objections and fin al adoption o f plan;

h , drawing up new land deeds, exchange o)f properties, 
and undertaking necessary public and private land 
improvements?

^V, Webster Johnson dan Raleigh Barlowe, Land Prob
lem And P o lic ie s . He, Graw-Hill, New York, 195^, h*. 358,
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BAB IV

LATAH BTSLAKANG DAST DAN1 PELAKSANAAN:

LAira CONSOLIDATION" DI NEGARA KITA

l r Faktor penduduk

Latar belakang diadakannya land consolidation  di 

negara k ita  yang berkaitan. dengan faktor penduduk, adalah 

sebagai berikut:

a.- Adanya penyebaran penduduk yang- tidak merata dan tidak 

seimbang..

In i te r j:adi sesuai dengan peradabatt manusia yang selalu  

mengd.nginka» suatu kehidupan yang leb ih  baikt leb ih  

tertib ,. dan leb ih  te ra tu r , Oleh Soerjono Soekanto dika- 

takan,5 bahwa ,  tidak ada suatu masyarakatpun yang

berhenti pada suatu t i t ik  tertentu di dalam perkemba- 

ngannya sepanjang urasa1*̂  Oleh. karena itu , manusia akan 

selalu  bergerak ke tempat-tempat yang mereka anggap da

pat memberikan keadaan hidup yang leb ih  baik daripada 

keadaan nrereka semula* Kota tertentu yang mempunyai da- 

ya tarik  tersendiri,, baik yang dipengaruhi faktor-fak 

tor rasional seperti adanya kegiatan-kegiatan kota mera- 

berikan lapangan pekerjaan,, maupun yang dipengaruhi 

fak tor-fak tor yang irra sion a l seperti adanya anggapan 

bahwa di kota itu lah  segala sesuatu yang diperlukan l e -

 ̂Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Kukum Da
lam Keranp;ka Pembangunan d iT ndonesia , YayasatT Penerbit UT.
Jakarta,, 1976T hr12&,
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bib; mudah diperoleh kedua faktor tersebut di ataslah,

maka penyebaran penduduk menjadi tidak merata dan tidak

seimbang;, tetapi hanya terpusat di kota-kota tertentu

yang1 dianggapnya dapat memenuhi segala kebutuhannya de-

ngan leb ih  mudah dan cepat*

b* Semakin derasnya arus urbanisasi.

Ada beberapa hal yang mendorong' semakin derasnya arus

urbanisasir ya itu :

1 , push factors  untuk raeninggalkan desa: 
a*, se'bagai akibat dari perkembangan penduduk yang sa- 

ng-at pesat, sedangkan luasnya tanah di desa sangat 
terbatas sek a li, tambahan pula dengan mulai d ite -  
rapkannya nrekanisasi sehingga lapangan kerja  di de
sa menjadi sernpit, maka khususnya di Jawa sebahagi- 
an dari penduduk, terutama golongan mudanya, t e r -  
paksa mencari kerja  di luar lapangan pertanian*
Oleh karena sempitnya lapangan kerja  di desa dan 
rendahnya tingkat pendapatan, ditambah pula kadang- 
kadang- dengan kurang- baiknya jaminan keamanan, maka 
mereka mencoba nasibnya di kota; 

b* karena pelbagai sebab, maka upah dari buruh tani 
le b ih  rendah dari buruh in d u str i. Jug-a syarat-sya- 
rat k erja  lainnya dan perawatan sos ia l pada umum- 
nya di kota leb ih  baik; 

c* naiknya kemampuan membaca dan menulis, dan bertam- 
bahnya hubungan antara kota dan desa, telah mempe- 
ngaruhi keinginan penduduk untuk meninggalkan desa- 
nya.

2* push fa ctors  untuk pindah ke kota: 
a* keserapatan untuk bekerja leb ih  luas, pekerjaan l e 

bih teratur, dan upah leb ih  baik; 
b r leb ih  banyak kesempatan untuk maju ( d iferen sia si 

pekerjaan dan pendidikan dalam segala bidang ) ;
c ,  bagi kaunr wanita dan gadis, maka terutama kemungki- 

natL-kemungkinan untuk mendapatkan barang’-barang' lux:- 
pakaiart bagus, barang-barang' t o i l e t ,  perhiasan, dan 
belanja makanan dengan mudah di toko-toko atau pa- 
sar ( supermarket) yang serba ada, dan sebagainya, 
merupakan hal-hal yang sangat a ttra k tif ; 

d* terdapatnya raacara-macam kesempatan untuk rekreasir 
bioskop, sandiwara, taman-taiaany country-club. untuk 
orang-orang yang berada C high cla ss  ) , kebun-kebun 
binatang untuk rakyat dari semua kelas; 

e* la s t  but not lea st tersedianya pelbagai fa s i l i t a s  
( gemakken ) sep erti: a ir  le id in g , penerangan l i s -  

vtrik* rumah-tumah sakit, apotik -apotik , dan f a s i l i -
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tas kesehatan lainnya§ 

c r Semakin meningkatnya jumlah penduduk.

Hal in i  disebabkan karena semakin tingginya angka k ela - 

hirarc di satu pihak, dan menurunnya tingkat kematian 

dilaim  pihak sebagai akibat berhasilnya usaha perbaikan 

kesehatam rakyat.

Pelaksanaan land con solidation  yang berkaitan de

ngan. faktor penduduk di negara k ita , pada uraumnya sed ik it 

sekali hambatannya. In i te r ja d i karena adanya kesadaran 

masyarakat yang semakin mantapr seperti yang dikatakan o -  

leh  Kepala Dinas Perencanaan dan Tata Kota Kotamadya Dati 

I I  Surabaya, bahwa "khususnya masyarakat Surabaya, mereka 

tidak pemah menghambat pembangunan* In i menunjukkan bahwa 

kesadaran masyarakat sudah semakin raantap dan semakin tahu 

a r t i penting; dari pembangunan"?

2 .  Faktor pemerintah

Eatar belakang diadakannya program land consolida

tion  di negara k ita , terutama di kota-kota besar- dan khu- 

susnya di Kotamadya Dati I I  SurabayaP antara la in  disebab- 

kan karena berakhirnya jangka waktu hak-hak atas tanah a- 

sal konversi hak-hak Barat pada tanggal 2^ September Tahun 

1980. Hal in i  tercantum di dalam ketentuan pasal 1 Keputu

san Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 ten-

6Marmin Martin Roosadijo, Pencabutan Hak M ilik Da
lam Struktur Tata Bina Kota, Alumni, Bandung, 19^0^ 7 -3 *

7
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'Wawancara dengan Kepala Dinas Perencanaan dan Tata
Kota ECotamadya Dati I I  Surabaya, 29 Juni 1983*
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tang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak 

Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat, yang berbunyi 

sebagai berikut:

1* tanah hak guna usahar hak guna bangunan, dan hak pakai 

asal konversi hak Barat, yang jangka vraktunya akan ber- 

akhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, 

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Komor 5 

Tahun I960* pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan 

menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh  Kegara;

2* tanah-tanah tersebut ayat (1 ) ,  d ita ta  kembali pengguna- 

an, penguasaan, dan pemilikannya dengan memperhatikan:, 

a* masalah tata guna tanahnya; 

b* sumber daya alam; dan lingkungan hidup;

c ,  keadaan kebun dan penduduknya; 

d» rencana pembangunan di daerah;

e„ kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan peng- 

garap tanah/penghuni bangunan*

Disamping itu , sebagai akibat terbatasnya dana yang 

ada pada pemerintah sebagaimana yang tertuang' dalam t u l i -  

san mengenai Land Consolidation, yang berbunyi sebagai be- 

riku t :

. ■ .. dalam rangka pengembangan v/ilayah pemukiman yang 
te rt ib  dan sehat sesuai dengan arah pemanfaatan tanah 
yang optim al, le s t a r i ,  serasi, dan seimbang, penyedia- 
an. prasarana umum oleh pemerintah sering terlambat, 
hal mana sebagian disebabkan oleh  terbatasnya persedi- 
an dana yang ada pada pemerintah untuk menbebaskan ta
nah yang akan dipergunakan untuk prasarana jalan, sa- 
luran san itasi, dan prasarana umum lainnya, sesuai de
ngan cara konvensional yang dilaksanakan§

o
Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur, op. c i t y<

h* 2*
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Terbatasnya dana yang tersed ia  pada pemerintah, in i  

akan menyebabkan:

* . „ dapat mengganggu penerapan master plan yang ada, 
yang diakibatkan oleh adanya gerak pembangunan oleh 
masyarakat yang- kurang terkendali, dan' sering lebih  
cepat daripada gerak pemerintah, akibatnya pengemba- 
ngan wilayah pemukiman/perumahan akan b isa  menyimpang 
dari perencanaan seperti yang diatur dalam master plan?

Sedangkan salah satu c i r i  dari negara yang sedang 

berkembang; adalah melakukan pembangunan* Oleh Satjipto  3a- 

hardjo dikatakan, bahwa "pembangunan merupakan semacam pa

nacea*, satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk meraer- 

dekakan d ir i  dari segala tuntutan dan k e su lita n "^  Selan

jutnya dikatakan o lek  Soerjono Soekanto, bahwa:

betapapun terbelakangnya tingkat peradaban sekelompok 
manusia atau masyarakat,. pada umumnya kehidupannya te - 
ratur dan te rt ib  baik di dalam a r t ! yang; tegas maupun 
samar-samar* Hal in i  terutama disebabkan oleh  karena 
pada hakekatnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup 
secara pantasP-

Pelaksanaan land consolidation  di negara k ita  yang

dilaksanakan pemerintah, adalah sebagai berikut:

a, penyusunan konsepsi dasar*.
mula-mula lokasi tanah yang direncanakan untuk ke
giatan land consolidation  d ibagi-bagi dalam bebera- 
pa blok,, dan blok-blok  tersebut dikapling-kapling
• • • 
misalnya:
1 ,  standar kapling te rd ir i dari:

golongan A dengan luas tanah lebih  kurang 750 M2 
golongan B dengan luas tanah leb ih  kurang 1+30 M2 
golongan C dengan luas tanah leb ih  kurang 300 M2 

2*. fa s i l i t a s  jalan yang direncanakan sbb: 
jalan k e lilin g  blok lebarnya 10 meter;

^Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur, lo c ,  c it*

■^Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat* Angkasa 
Bandung, 1980, hr 3*

^S oerjon o  Soekanto, op. c i t „ T h* 3*
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Jalan lingkungan bagi golongan A lebam ya 8 me
te r
Jalan: lingkungan bagi golongan B lebam ya 7 me
ter
Jalan lingkungan bagi golongan C lebarnya 6 me
ter
dalam penentuan lebar jalan tersebut sudah te r - 
masuk rencana saluran a ir  sa n ita s i/g o t;

3# sumbangan tanah sebagai peran serta dari pemilik 
tanah untuk keperluan Jalan dan saluran a ir  d i-  
tentukan dengan prosentase misalnya sebagai be
rikut:
kapling golongan A sebesar 19/5 dar i  luas pem ili- 
kan tanah;
kapling golongan B sebesar 17# dari luas peraili- 
kan tanah;
kapling golongan C sebesar l l $  dari luas pam ili- 
kan tanah*
besar peran serta in i ditawarkan kepada rakyat/ 
pemilik * * .

b . peneranftan dan penyuluban kepada masyarakat.
1 . secara langsung kepada masyarakat* 

melalui media massa, radio, t e le v is i ;  
mengundang- pemilik tanah yang terkena rencana 
penataan * r *

2* bertingkat*
kepada aparat pemerintah yang' bersangkutan sesu- 
ai urutan hierarkhi;
lobbying- dengan para anggota DPRD baik tingkat X 
maupun tingkat II*  

c* penggarapan*
l r  pendekatan dengan tatap muka lang'sung’ * , *
2* dibuat satu surat keputusan tentang- penetapan 

lokasi tanah yang akan d ita ta ;
3* dibentuk Panitia Pelaksana Penataan * * . 

d* inventarisasi data-data tentang tanah dan pem ilik- 
nya^e'&aligus pengukuran terhadap nasing-masing b i -  
dang- tanah*
1* penelitian  terhadap batas-batas pemilikan ♦ . * 

oleh  team p e n e lit i yang te r d ir i  dari unsur-unsur: 
Agraria;
Pemerintah Daerah dari tingkat desa sarapai de
ngan tingkat kabupaten;
Dinas Pekerjaan Umum Kabupatena; 
unsur IPSDA * * *

2* setelah data diperoleh secara lengkap, data d i-  
catat dalam blangko khusus * * * yang b e r is i  da
ta pemilikan, data perolehan hak, pelunasan pa- 
jakr tanda bukti haknya, dan semua data yang- ada 
dan perlu * *

3* selanjutnya tanah-tanah yang- pemiliknya sudah d i-  
itw entarisasi * * * diukur untuk mencocokkan. ke- 
adaan }uas tanah yang- tercantum dalam p ip i l /g i -  
riknya ( untuk yang belum b e rse rtifik a t )*
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dari b a sil pengukicran. in i  dibuat peta yang; akan 
raerapafcan peta dasar umtuk membuat desain tata  
ruang ,  ,  « 

e*- 'perencanaan tata ruang/tata llngkungan,
lV  ^erdasarkarc data-data dan bail an yang ada, dibuat 

desain tata ruang* oleh suatu teanr tekhnis .  ,  .  
yaitu :
Unit Planning;

(  Biro Information Center }  b&gi daerah 
yang sudah ada;
Dinas P ,U - Kabupaten. dan Propinsi;
Agraria Kabupaten;
Pemerintah Daerah Kabupaten; 
unsur-unsur Agraria Propinsi*

2^ setelah pekerjaam desain tata ruang dilaksanakan 
maka h asil desain tata ruang tersebut d i-  

petakan dalam wujud peta kapling pemilikan baru
r

f *  pengumumaa secara terbuka mengenai tata ruang kepa- 
da masyarakat
selanjutnya peta desain tata ruang tersebut ditun- 
jukkan kepada masyarakat melalui rapat dengan para 
pemilik tanah dan melalui Lurah/Kepala Desa setem- 
pat, dan dengan cara menempelkan. peta h asil desain 
tersebut di kazutor Lurah/Kepala Desa ♦ * * 
pengukuran I I «-
* * ,  kemudian. dilakukan pengukuran kembali terha- 
dap:
kapling*-kapling sesuai dengan tata ruang;
ja la n -ja la n , saluran sa n ita si, dan prasarana umunr
lainnya;
pembaatan surat u&ur dalam rangka pembuatan s e r t i -  
fik a t hak sesuai dengan tata ruang ,  ,  .  
pendaftaran kembali hak tanahnya^
1 r- dilakukan dengan cara pelepasan hak oleh para 

pemilili: terhadap tanahnya yang lama kepada peme- 
rinta£cr sehingga semua tanah dilingkungan yang1 
akan d itata  itu  akan menjadi tanah negara;

2* selanjutnya ditempuh prosedur red istribu si tanah 
negara tersebut kepada para calon pemilik baru 
atas kapling yang telah disepakati ^ ,  

i *  pembangunan,
pembuatan jalan/pengaspalanr saluran a ir , l i s t r i k ,  
dan komunikasi, serta lainnya akan dilakukan oleh  
instamsi yang bersangkutaa C PJT-

Direktorat Agraria Propinsi Jaffa Timur, op. c i t « .
*\ 0

5-10*
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BAB V

MASALAH-KASAIAH TANG TIMBUL DAL AH RANGKA PELAKSANAAN 

LAND CONSOLIDATION DAN PENTELESAIANNTA

1* Permasalahan yang timbul

Dalam rangka pelaksanaan land consolidation di dae*- 

rah perkotaau in i ada beberapa permasalahan yang- timbul,

antara la in  yang disebabkan karena adanya penumpukan pen-
/

duduk dan munculnya variasi kebutuhan yang- menjadi^jadi 

dari penduduk, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedjono 

D bahwa:

kota merupakan pusat kegiatan. konsumtif dan produktif 
secara k w alita tif dan kw antitatif* secara kw antitatif 
karena adanya penumpukan penduduk yang- melahirkan ke- 
butuhan-kebutuhan kw antitatif, misalnya: bertambahnya 
kebutuhan perumahanir pendidikanr lapangan pekerjaan, 
rekreasi* f a s i l i t a s -f a s i l i t a s  kota kesehatan dan lain  
sebagainya, hal in i  secara k w alitatif juga berkembang 
dengan muaculnya variasi kebutuhan yang m enjadi-jadi, 
misalnya: raulai ingin memiliki sepeda, sepeda motor 
sampai kemobil-mobil mewah, ingin memiliki radio, TV 
sampai ke TV berwama, miilai nonton kuda lumping, ke 
sandiwarar ke opera, konsert sampai ke nonton striap - 
tease, dan sebagainya, dan sebagainyai-^

Disamping: itu , sebagai akibat dari penyebaran pen

duduk yang: tidak merata dan tidak seimbang, semakin deras- 

nya arus urbanisasi, dan meningkatnya juralah penduduk di 

daerah perkotaan* Oleh karena sebab-sebab tersebut di atas, 

dapatlah saya kemukakan beberapa permasalahan sebagai be- 

rikut:

^Soedjono Dr lo c . c it»

24
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1 , fa k tor -fa k tor  apakah yang: dapat raenunjang keberhasilan 

dari program pemerintah yang berupa land consolidation , 

terutama yang dilaksanakan di daerah perkotaan in i? ;

Zm jik a  suatu tempat dalam rangka pelaksanaan land conso

lid a tio n  ditetapkan pemerintah sebagai tempat pembangu- 

narL rumah susun, maka hak-hak apa sajakah yang dapat 

d im ilik i oleh mereka yang' menempati rumah susun terse

but?;

3r Jika menelaah i s i  UTIPA, maka apakah in i  sudah cukup rae- 

madai dan memberi dukungan bagi terlaksananya program 

land con solidation  in i? ;  

if, dapatkah kesejahteraaix rakyat dan keadilan sos ia l dari 

masyarakat di pinggiran kota ditingkatkan, jik a  ternya- 

ta tanah-tanah mereka yang subur ditetapkan pemerintah 

sebagai tempat untuk pembangunan perumahan atau pabrik?

Cara-cara penyelesaiannya

Yang saya maksud dengan cara-cara penyelesaian di 

s in i adalah,, sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul 

tersebut* Di s in i akan saya bahas satu persatu jawaban a- 

tas permasalahan tersebut di atas berdasarkan pengetahuan 

yang s^ya peroleh, baik dari kuliah , bahan bacaan, maupun 

dari wawancara dengan pejabat Kantor Agraria Kotamadya Da

t i  I I  Surabaya dan Kepala Dinas Perencanaan dan Tata Kota 

Kotamadya Dati I I  Surabaya*.

1* fak tor-fak tor apakah yang dapat menunjang keberhasilan 

dari program pemerintah yang berupa land consolidation , 

terutama yang dilaksanakan di daerah perkotaan in i?
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Dalam hal in i  dikatakan oleh  Kepala Dinas Perenca- 

naan dan Tata Kota Kotamadya Dati I I  Surabaya, bahv/a "Se

bagai faktor yang dapat nrenunjang keberhasilan land conso

lid a tio n  adalah, adanya kesadaran masyarakat, adanya prog

ram peraerimtah yang mantap, dan tersedianya dana pada pe- 

merintah" iv .

Sedangkan menurut pejabat Kantor Agraria Kotamadya 

Dati I I  Surabaya,, sebagai faktor penunjang keberhasilan 

pelaksanaan land consolidation  adalah "tersedianya peratu

ran hukum,- dan adanya program k erja "!^

Dari h asil wawancara tersebut dapat saya simpulkan, 

bahwa fakfcor-faktor yang dapat menunjang keberhasilan dari 

program pemerintah yang berupa land consolidation  in i  ada

lah:

a# adanya kesadaran masyarakat yang tinggi,.

Hal in i  terutama yang menyangkut masalah a rti penting- 

nya dilaksanakannya land consolidation  di daerah perko- 

taan, Dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi 

in i ,  maka hambatan-hambatan bagi pelaksanaan land con

so lidation  in i  akan sangat sed ik it  sekali atau bahkan 

mungkin tidak ada hambatan sama sekali; 

b „ adanya program pemerintah yang mantap.

Dengan adanya program pemerintah yang mantap in ila h  ma

ka penggunaan tanah akan betu l-betu l terarah pemanfaa-

26

^Wawancara dengan Kepala Dinas Perencanaan dan Tata 
Kota Kotamadya Dati I I  Surabaya, 29 Juni 1983.

^■^Wawancara dengan pejabat Kantor Agraria Kotamadya
Dati I I  Surabaya, 22 J u li 1983•
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tannya secara optimal* sehingga tanah-tanah: di daerah

perkotaan yang: sangat terbatas dapat dimanfaatkan seea-

a i dengan fungsi dan n i l  ai ay a , Disamping itu , akan meng-

hindari adanya penggunaan tanah yang tumpang tindib  dan

ketimpangan dalam penguasaan atau pemilikan tanafr seba-

gaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman,, bahwa:

Dari berbagai penelitian  yang dilakukan terhadap masa
lah pertanahan di negara k ita , telah diperoleh bebera- 
pa data yang menunjukkan bahwa penguasaan, penggunaan, 
dan pemilikan tanah masih belum begitu tertib  dan te - 
rarah, dalam artian masih banyak ter ja d i penggunaan 
tanah secara tumpang tindih , karena masih belum adanya 
suatu rencana yang matang tentang penggunaan: tanah-ta
nah: dalam suatu kawasan tertentu , baik d ilih a t secara 
nasional maupun secara reg ion a l, Disamping itu  masalah 
penguasaan dan pemilikan tanahpun raasih menunjukkan a- 
danya ketimpangan dalam masyarakat, di mana ada seke- 
lompok: k e c il  masyarakat memiliki/raenguasaL tanah seca
ra berlebihan dan melampaui batas* sedangkan d ila in  
pihak: sebagai kelompok terbesar dari masyarakat mempu- 

■nyai tanah dalam jumlah yang sangat terbatas, yaitu d i-  
bawali batas minimum dan bahkan banyak pula yang tidak 
mempunyai tanah sama sek a li, sehingga terpaksa hidup 
di bawah ga ris  kemiskinan yang sifatnya bertentangan 
dengan p rin sip -p rin sip  keadilan sos ia l bag! seluruh 
rakyat Indonesia!^

c r tersedianya peraturan hukum.

Tersedianya peraturan hukum in i  merupakan salah satu 

faktor penunjang keberhasilan land con solidation , in i  

sebagai koasekwensi negara k ita  yang berdasarkan atas 

hukum, sebagaimana terdapat di dalam penjelasan umum 

bagian Sistim Pemerintahan Negara Nomer I  dari Undang- 

undang Dasar Tahun yang berbunyi "Indonesia, ia lah

Negara yang berdasar atas Hukum ( Rechtstaat )"♦

■^Abdurrahman, Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agra
r ia , Seri Hukum Agraria V, Alumni, Bandung, I960, hr li+.
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Oleh karena adanya peraturant-peraturan ifculah, maka 

land consolidation di negara k ita  in i dapat dilaksana- 

kan;

d m adanya program kerj,ar

Program kerjia yang.' dimaksud di sin i adalah Program' Keiv 

ja  Departemen Dal am* Negeri Bidang Agraria dalam P elita  

m ,  dengan if sasaran pokok yang- terkenal dengan i s t i -  

laii "Catur Terti'b,,f yaitur

1 .  tertib  hukum pertanahan

Dalanr bidang; tertib  hukum pertanahan in i , adalah de

ngan membuat peraturan pelaksanaan untuk melengkapi 

dan melaksanakan UUPA*. Oleh karena tfUFA merupakan 

peraturan dasar yang memuat asas-asas serta so a l-so -  

al dalam garis besamya saja, sedangkan pembangunan 

dewasa in i sudah sangat pesat;

2*. te rtib  administrasi pertanahan

Tertib Administrasi pertanahan in i bertujuan untuk 

memperlancar setiap urusan yang menyangkut masalah 

tanah;

3#* tertib  penggunaan tanah

Tertib penggunaan tanah in i bertujuan agar tanah-ta- 

nah yang tersedia dipergunakan sesuai dengan kemara- 

puannya untuk kemakmuran rakyat banyak;

/f* tertib  pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup

Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup in i ,  

bertujuan agar dalam penggunaan tanah tersebut juga 

menjaga lingkungan hidup, sehingga tanah-tanah ter

sebut tidak rusak dan terganggu keseimbangannya.
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tladiy dengan adanya program: k erja  masyarakat penguasa 

tanah: akan dapat merasakan adanya jaminan hukum serta 

adanya n ila i  ekonomis dari tanah yang dikuasainya;

e ,  tersedianya dana,

Dana dalam. pelaksanaan land consolidation  terutama yang 

dilaksanakan di daerah perkotaan, in i  memegang peranan 

yang; sangat penting:, Bahkan boleh dikata dana in ila h  

yang merupakan kunci dari keempat faktor yang tersebut 

di atasr karena biarpun kesadaran masyarakat sudah 

tin g g i, program kerja  dan peraturan hukum sudah ada, 

serta  program pemerintah sudah mantap tetapi tanpa ada

nya dana sem.ua in i  tidak dapat dilaksanakan, Hal in i  

dapat k ita  taca  di dalam buku Land Consolidation yang 

berbunyi sebagai berikut:

Kenyataani menunjukkan bahwa dalam rangka pengetnbangan 
wilayah pemukiman yang te r t ib  dan sehat. sesuai dengan 
arah pemanfaatan tanah yang optim al, le s t a r i ,  sera si, 
dan seirabang, penyediaan prasarana umum oleh pemerin
tah sering terlambat, hal mana sebagian disebabkan o -  
leh  terbaiasnya persediaan dana yang ada pada pemerin
tah. r .

2 ,  jik a  suatu tempat dalam rangka pelaksanaan land conso

lid a tio n  ditetapkan pemerintah sebagai tempat pembangu

nan rumah susun, maka hak-hak apa sajakah yang dapat 

d im ilik i oleh  mereka yang menempati rumah susun terse

but?

Dalam hal i n i r dikatakan oleh pejabat Kantor Agra

ria  Kotamadya Dati I I  Surabaya bahwa "hak-hak yang da-

29

'D irektorat Agraria Fropinsi Jawa Timur, op. c i t . ,
h, 2,

17
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pat d im illk i oleh  mereka yang menempati rumah susutr te r 

sebut tergantung dari status subyeknya"!^

Dengan demikianr berarti berkaitan dengan pasal 21 

dan pasal if2 UUPAr Fasal-pasal tersebut berbunyi seba

gai berikut:

Pasal 21:

1* hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak mi- 

l ik ;

2 * oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum: yang 

dapat mempunyai hak m ilik dan eyarat-syaratnya;

3* orang asing- yang sesudah berlakunya undang-undang i -  

n i memperoleh hak milikokarena pewarisan tanpa wasi- 

at atau percampuran harta karena perkawinan, demiki- 

an pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak mi

l ik  dan setelah berlakunya undang-undang in i  k e h ila - 

ngart kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu  di 

dalam jangka v;aktu satu tahun sejak diperolehnya hak 

tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya i t u .  Jika
s

sesudah jangka waktu tersebut lampau hak m ilik itu  

dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan 

tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa 

hak-hak pihak la in  yang membebaninya tetap berlang- 

sung:;

selaraa seseorang di samping kewarganegaraan Indone

sia  mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia  tidak da-

1  f tW awancara dengan pejabat Kantor Agraria Kotamadya
Dati II Surabaya, 22 Ju li 1983**
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pat merapunyai tanah dengan hak m ilik  dan baginya 

berlaku ketentuan dalam ayat (3 ) pasal in i*

Pasal A-2: yang dapat mempunyai hak pakai ia la h : 

a , wargamegara Indonesia;

b r orang1 asing yang berkedudukan di Indonesia; 

c» badan hukum yang d id irikan menurut hukum Indonesia 

dan beikedudukan di Indonesia; 

dr badan hukum asing yang mempunyai pervrakilan di Indo

nesia ,

Dengan memperhatikan kedua pasal tersebut di atas, 

in i  bera rti bahwa hak-hak yang dapat d im ilik i oleh  me

reka yang menempati rumah susun tersebut adalah:

a . hak m ilik ;

b.. hak pakai.

Disamping ituiy pejabat Kantor Agraria Kotamadya Da

t i  H  Surabaja juga mengatakan, bahwa "hak yang dapat 

d im ilik i seseorang yang menempati rumah susun tersebut, 

juga tergantung terhadap macam hak yang diberikan oleh 

pengelola rumah susun itu "*^  Dalam hal in i ,  jik a  peme- 

gang- hak pengelolaan itu  adalah Pemerintah Daerah, Lem- 

baga, Instansi, dan atau Badan/Badan Hukum, maka atas 

dasar ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Komer I  Tahun 1977 tentang Tata-cara Permohonan Dan Pe

nyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak 

Pengelolaan Serta Pendaftarannya yang berbunyi:

31

iq
./awancara dengan pejabat Kantor Agraria Kotamdya

Dati I I  Surabaya, 22 Ju li 19’§3^
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Bagian-bagian tanah hak pengelolaan yang diberikan ke
pada Pemerintah Daerah, Lembaga, Instarisi, dan atau 
Badan/Badan Hukum' (milik.) pemerintah untuk pembangunan 
v/ilayah peraukiman, dapat diserahkaa kepada pihak k e t i 
ga dan diusulkan kepada Menteri Dalam flTegeri ataui Gu- 
bem ur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk diberikan 
dengan hak m ilik , hak guna bangunan, atau hak pakai, 
sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah 
yang telah dipersiapkan oleh  pemegang hak pengelolaan 
yang bersangkutan,

mereka menempati rumah susun tersebut dengan:

a , hak m ilik ;

h , hak guna bangunan;

c,. hak pakai,

Sedangkan jik a  pihak ketiga ingin  mendapatkan salaft sa

tu hak dari ketiga macam hak tersebut, adalah dengan 

cara mengajukan permohonan tentang hak yang diinginkan 

melalui pemegang hak pengelolaan tersebut untuk d ite -  

ruskan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala 

Daerah yang bersangkutan,

3 , jik a  menelaah i s i  UUPA, maka apakah in i  sudah cukup me- 

madai dan memberi dukungan bagi terlaksananya land con

solidation  in i?

Menurut pejabat Kantor Agraria Kotamdya Dati II  

Surabaya* bahwa:

UITPA itu  merupakan pelaksanaan data pasal 33 Undang- 
undang Dasar Tahun 19^5, dan jik a  k ita  melihat dari 
sik lus agraria yang terdirx dari tata guna tanah, 
landreform, pembuatan akta tanah, dan pendaftarats ta
nah, maka UIJPA in i sudah cukup memadai dan memberi du
kungan,

Jadi, meskipun UUPA merupakan peraturan dasar yang ha-

^V/awancara dengan pejabat Kantor Agraria Kotamadya
Dati IT Surabaya, 22 Ju li 1983#*
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niya memuat asas-asas serta soa l-soa l dalam ga ris  besar- 

nya saja* tetap i UtTPA in i  sudah cukup raemadai dan mem- 

beri dukungan bagi pelaksanaan land consolidation  di 

negara k ita .. Hal in i  dapat k ita  baca dari ketentuan da

lam pasal-pasal dari UTJPA yang ada sangkut pautnya de

ngan land con solidation  in i ,  yaitu pasal Ik  dan pasal

17*

km dapatkah kesejahteraan rakyat dan keadilan sos ia l dari

masyarakat di pinggiran kota ditingkatkan, jik a  ternya-

ta tanah-tanah mereka yang subur ditetapkan pemerintah

sebagai tempat untuk pembangunan perumahan atau pabrik?

Mengenai masalah tersebut di atas, dikatakan oleh

Kepala Dinas Perencanaan dan Tata Kota Kotamadya Dati

r r  Surabaya, bahwa:

Selama in i  belum pernah ter ja d i tanah-tanah yang subur 
d i pinggiran kota ditetapkan pemerintah sebagai tempat 
pembangunan pabrik atau perumahan, oleh karena Kotama
dya Dati I I  Surabaya sudah mempunyai rencana induk ko
ta yang' dalam hal in i  adalah Master Plan Surabaya 2000, 
yang tentu saja sudah dipertimbangkan dari banyak s e g i, 
Tetapi andaikata itu  memang te r ja d i, maka di s in i ada
2 kenningkinan, yaitu : 
a, secara in d iv idu il*

hal in i  akan leb ih  menguntungkan bagi petani pemi
l ik ,  di mana dengan adanya uang ganti rugi atas 
pembebasan tanahnya ia  dapat membeli1 tanah yang l e 
bih luas di daerah la in , di Sidoarjo misalnya. Ini 
karena harga tanah di daerah la in  r e la t i f  leb ih  mu- 
rafa- jik a  dibandingkan dengan harga tanah di Suraba
ya. Dengan demikian, kesejahteraannya akan leb ih  
meningkat.
Sedangkan bagi petani penggarap hal in i  akan meru- 
gikam, di mana mereka akan kehilangan pekerjaannya 
yang berarti kehilangan mata pencahariannya. 

b r secara nasional*.
hal in i  akan leb ih  menguntungkan, mengingat kedudu- 
kart kota sebagai kota d is tr ib u si dan jasafcl

21Wawancara dengan Kepala Dinas Perencanaan dan Ta
ta Kota Kotamadya Dati I I  Surabaya, 29 Ju li 1983*
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iTadi* dapat saya sirapulkan bahv/a kese jaliteraan rak~ 

yat dan keadilan sosia l dari masyarakat di pinggiran 

kota dapat ditingkatkan, asal mereka yang terkena a k i- 

bat dari adanya pembebasan tanah tersebut telah d is ia p - 

kan ter leb ih  dahulu; baik dari segi mental mauputt ke- 

trampilan* Pada umumnya mereka yang menerima uang gan— 

t i  rugi atau rruang kaget" yang mentalnya belum d is ia p - 

kart, mereka akan menggunakan uang tersebut tidak seba- 

gaimana mestinya- Apalagi jik a  orang-orang tersebut 

termasuk orang-orang yang hidup dengan pola hidup kon- 

sumtif r

Sedangkan bagi mereka yang sebelumnya adalah seba

gai petani penggarapy jik a  mereka tidak mendapat bimbi- 

ngan ketrampilan yang* ada kaitannya dengan pembangunan 

yang akan dilaksanakan di daerah tersebut mereka umum

nya akan menjadi peng’angguracu

Jika mereka sebelumnya sudah mendapat ketrampilan 

yang ada kaitannya dengan pembangunan yang- akan d ilak - 

sanakan, sed ik it banyak pengangguran yang akan te r ja d i 

dapat dikurangi, akan tetapi semua in i  juga tergantung 

dari kemauan orangnya sen d ir i.

3k
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BAB VI

PENtTTUP

1» Kesinrpulan

Dari keseluruhan uraian yang saya tu lis  mengenai 

peranan land consolidation di daerah perkotaan nrulai bab I  

hingga bab V, dapat saya simpulkan bahwa:

a , sejak diundangkannya TOPA C Undang-undang Nomor 5 Tahun 

I960 ) pada tanggal 2If September tahim I960 yang memuat 

asas-asas serta soal-soal dalam garis besamya saja me- 

ngenai hukum; pertanahaa, masalah penataan, penggunaan, 

penguasaaa, dan pemilikan tanah juga sudah diatur; 

bv land consolidation di daerah perkotaan in i memang sa

ngat diperlukan sek ali untuk menunjang pembangunan na- 

sio n a l, dalam rangka pelaksanaan kebijakan pertanahaa; 

c r. kebutuhan akan land consolidation di negara k ita  teru- 

tanra di kota-kota besar, disebabkan semakin mendesaknya 

kebutuhan akan pemukiman sebagai akibat dari penyebaran 

■ penduduk yang tidak merata dan tidak seimbang, semakin 

d'erasnya arus urbanisasi, dan meningkatnya jumlah pen

duduk di daerah perkotaan,

2 ,  Saran-saran

a* oleh karena pembangunan di negara k ita  dewasa in i te r -  

jadi dengan sangat pesatnya sedangkan UTTPA hanya menga

tur land consolidation dalam garis besamya sa ja , maka 

perlu ditingkatkan la g i dalam hal pembuatan peraturan
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pelaksanaannya untuk lebih melengkapi dan melaksanakan 

UTTFA,. sehingga dapat mencakup keseluruhan akibat yang 

terjadi dari pelaksanaan: land consolidation i n i ,

b , landi consolidation di daerah perkotaan in i harus lebih  

digalakkan la g i , sehingga:

1 ,  setiap jengkal tanah dapat dimanfaatkan sesuai d e - * 

ngan n ila i dan fungsi dari tanah tersebut;

2 ,  dapat dihindari penggunaan tanah yang turapang tindih; 

3* dapat dihindari ketimpangan dalam hal penguasaan dan

pemilikan tanah;

kw- a ,  lingkungan peraukiman dapat ditata dengan baik, 
te r t ib r dan sehat* sesuai dengan asas optimal, 
le s ta r i , sera si, dan seimbang, sesuai dengan ren
cana pemerintah; 

b* pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya/uang 
untuk pembebasan tanah bagi kepentingan prasarana 
umum, yang biasanya memerlukan jumlah yang sangat 
besar,2<i

c ,  untuk menghindari kebutuhan pemukiman yang sangat men- 

desak, maka:

l r  program keluarga berencana dari pemerintah hendaknya 

lebih  digalakkan la g i;

2 ,  meningkatkan penyebaran penduduk yang lebih merata 

antara pulau Jawa dengan daerah-daerah di luar pulau 

Jawa melalui program transmigrasi, dan lebih mening

katkan penyebaran kegiatan pembangunan secara merata 

di daerah-daerah^

3* memperluas lapangan kerja dan meningkatkan tingkat
t

pendapatan dari masyarakat desa, sehingga keinginan

A
1 ■■ 1 — ■ 1 ■*' 1 1 r " —  “ “  • ■ ■ ■ ■ —

22 tDirektorat Agraria Propinsi Jawa Timur, op» c i t » .
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untuk pindah ke kota dapat dikurangi atau dicegah.

37

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN "LAND CONSOLIDATION" DI DAERAH PERKOTAAN" 
DALAM RANGKA. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERTANAHAN DAN 
MASALAH-MASALAH YANG TIMBUL SERTA PENYELESAIANNYA 
 

ANI SRI HANDAYANI



38

DAFTAR HACAAF

Abdurrahman., B'eberapa Aspekta Tentang Kukum Agraria.. S eri 
Hukum Agraria Vr Alumni, Bandung, 1980»

Hoedi Harsono, Hukum A graria In don esia , Himpunan Peratu
ran-peraturan - Hukum Tanah. Dlambatan, Jakarta, 1952>

---- ------------------- ,  ITndang-undang Pokok A graria, Se.iarah Fa-
nyusunan,, I s i ,  dan Pelaksanaannya« Bahian I  J i l i d  j[m 
Djambatan, J a k arta , 1970,

D irektorat A graria P rop in si Jawa Timur, Beberapa Peratu- 
ran Perundangan: A graria , Korpri P rop in si Daerah TE, I I  
Jawa Timur, 1980,

----------------------- r  Land C onsolidation ,. Jakarta, 193H.

Johnson, V , W ebster dan Raleigh Barlowe,. Land Problem And 
P o lic ie s ^  Me. G raw -H ill, Few York, 19'5zf-

Haman 'M artin Roo sadi j o , Pencabutan Hak M ilik  Dalam Struk- 
tu v  Tata Bina Kota, Alumni, Bandung", 1979*

MPRy K etetapan-ketetapan MPR Republik Indonesia 1983* S i-  
nar VVi jaya7  Surabaya, 1983*

S a tjip to  Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat. Angkasa, Bandung- 
1980 *

Soedjono D, S e g i-se g i Rukum- Tentang Tata Bina Kota Di In - 
donesia , PT Karya fTusantara. Bandung. 1978,

Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam: Ke~ 
rangka Pembangunan Di Indonesia , Yayasan P enerbit UT, 
Jakarta, 197^*

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN "LAND CONSOLIDATION" DI DAERAH PERKOTAAN" 
DALAM RANGKA. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERTANAHAN DAN 
MASALAH-MASALAH YANG TIMBUL SERTA PENYELESAIANNYA 
 

ANI SRI HANDAYANI


	gdlhub-gdl-s1-2013-anisrihand-25271-1.cover.pdf
	gdlhub-gdl-s1-2013-anisrihand-25271-2.halam-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-anisrihand-25271-3.kata-r
	gdlhub-gdl-s1-2013-anisrihand-25271-4.dafta-i
	gdlhub-gdl-s1-2013-anisrihand-25271-5.babi-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-anisrihand-25271-6.babi-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-anisrihand-25271-7.babi-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-anisrihand-25271-8.babi-a
	gdlhub-gdl-s1-2013-anisrihand-25271-9.babv-a
	gdlhub-gdl-s1-2013-anisrihand-25271-10.bab-p
	gdlhub-gdl-s1-2013-anisrihand-25271-11.daft-n



