
RINGKASAN PENELITIAN
 

Judul peneli ti an •• praktek pemberian Hak Atas Tanah 
Negara Yang Berasal Dari Hak-hak 
Barat Atas Tanah di Kotamadya surabaya. 

Ke1;uai peneli ti Sumardji 
Anggota peneliti Urip 

Sugi 
San toso 
Santosa 

Emanuel SUjatmoko 
Reinhard Rahaningmas 

Fakul tas!pusli t 
sumber Bi aya 

: HukumjUniversi tas Airlangga 
DIP Operasional perawatan dan Fssilitas 
universitas Airlangga Tahun 1992/1993 
SK Rektor Nomor : 5186/pT.03. H/Njl992 
6 Juli 1992 

lsi Ringkasan 

Setelah berlakunya UUPA diadakan unifikasi hukum di 
bidang agraz-ia, Oleh karena i tu dualisme di bidang hak-hak 
atas tanah juga ditiadakan. Semua hak-hak atas tanah didasarkan 
pada UUPA. Namun demikan hak-hak atas tanah yang berasal da
ri hak barat yang tidak dikonversi menjadi hak milik di bata
si jangka ....aktunya e aap ai, tanggal 24 September 1980. dan se-
s udah i tu tanahnya menjadi tanah yang Langaung dikuasai oleh 
negara. Dalam rangka pemberian hak baru yang berasal dari 
hak barat tersebut dikeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan 
dalam Keputusan presiden No32 Tahun 1979 dan peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979. Sehubungan dengan hal i tu ma
aal.ahnya .adalah : 1. Apakah dalam praktek permohonan hak atas 
tanah negara yang berasal dari nak-nak barat selalu dikabul
kan atau ada yang ditolak. 2. Bagaimanakah cara menyelesaikan 
sengketa jika bekas pemegang bak dan pihak yang secara nyata 
menguasai sama-sarna mengajukan pe rmohonan hak yang baru 1 

Dengan.melakukan penelitian eksploratif diharapkan akan 
dapat diketahui gambaran umum tentang penerapan Keputusan 
presiden No. 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dal am Negeri 
No. 3 Tahun 1979 di Ko tamadya Surabaya, 

Dalarn peneli tian ini diinventarisir peraturan perundang
undang an yang berkai tan debgan pemberian hak a tas tanah negara. 
Selain i tu agar diperoleh wawasan yang lebih luas dal.am menga
nalisis norma-norma :tang ada, dilakukan wawancara dengan peja
bat yang secara langsung terli bat dalam kegiatan pemberian hak 
atas tanah negara. 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis dengan 
tidak rnengabaikan pendekatan non yuridis. Pendekatan ini mene•. 
laah aturan-aturan h ukum yang sudah di terapkan, guna membahas 
permasalahan yang ada s e cara diskriptip anali tdk , 

Data penelitian ini diperoleh dari penelitian kepusta
kaan berupa peraturan perundang-undangan yang berkai tan dengan 
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pe ebe nt an dan perrnohonan halt atas tanah negaza, Disamping v· 

i tu juga pendapat pihak-pihak yang terkai t dengan pemberian 
hak a tas tanah n egar'a, 

PengwnpUlan data dilakukan melalui pengwnpUlan peratu
ran hukunn yang berlaku dan wawancara dengan pimpinan instan
si yang benlenang. Sesudah data terkwnpUl analisis data dila
k ukan dengan cara diskriptip anali tik. 

Dalam praktek di KDtamadya Surabaya diketemukan bahwa 
tidak semua perrnohonan h ak a tae tanah negara yang berasal dari 
hak barat dikabUlkan. Jika terjadi permohonan hak atas tanah 
yang sarna yang dilkukan oleh d ua orang maka pada prinsipnya 
diselesaikan secara lIIusyawarah. Jika hal ini tidak tercapai 
maka penyelesaiannya dilakukan melal ui pengadilan. 
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