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lsi Ringkasan
1. Masalah Penelitian
Masaiah yang hendak dikaji dalam peneli~ian ini dapat
dirurnuskan sebagai berikut :
a. Bagaimana prosedur upaya konsinyasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam
pembebasan hak atas tanah ?
b. Apa a La sa n pemerintah Kotamadya Da erah Tingkat II sura baya
melakukan upaya kons Inya s I da Iam pembebaaan hak a ta s tanah ?
2. Tujuan PenelitJ.an
PeneiItIan Ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan
mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ber
kaitan dengan pembebasan hak atas tanah oleh Pemerintah Kota
madya Daerah Tingkat II Surabaya, khususnya mengenai upaya
konsinyasi oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sura
baya dalam hal tidak tercapai kata sepakat mengenai besarnya
ganti ke rug ran da Lam pembeba san ha k atas tanah.
3.

Penelitian
Pene !tian ini me rupaka n penelitian hukum normatif
yang menggunakan pendek~tan yuridis sosiologis, yaitu suatu
penelitian yang menekankan pada pengkajian terhadap peraturan
perundang-undangan tentang pembebasan hak atas tanah dan ba
gaimana peraturan perundang-undangan tersebut penerapannya
dalam praktek oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya.
Sumber data da Lam penelitian ini ada Iah data aekunda i.r ,
sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi
dokumen dan dengan memberikan daftar pertanyaan dan/atau wa
wawancara langsung dengan pejabat di pemerintah Kotamadya tati
II Surabaya dan pe ja bat di Kantor Pertanahan Kotamadya Sura
Metodolo~i

baya ,
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Data yang sudah terkumpul diolah dalam bentuK uraian
dan disusun seeara sistematis. Kemudian dianalisis seeara
kualitatif, yaitu hasil penelitian terse but dibahas menurut
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebasan
hak a ta s tanah dan pendapat para ah Lf di bidang hukum ag ra r La ,
Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian
inL
4. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan yang dapat ditarik dar1 hasil penelitian
ini adalah sebagai berikut :
a. upaya konsinyasi dalam pembebasan hak atas tanah ditempuh
dengan aa nga t terpaksa ka re na tidak menea pa i ka ta aepaka t
dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian, se
dangkan kebutuhan akan taneh untuk proyek pembangunan si
fatnya mendesak dan untuk kepentingan umum.
b. ALaaan Pemerilltah Kotamadya Da ti II Sur'a baya me Lakuza n
ko ne Lnya s L da Iam pembe baean hak atas ta nab ad'alah upaya
muayawarah mengalami jalan buntu, untuk pengendalian harga
taneh, dan untuk menghindari maeetnya proyek-proyek pem
bangunan di Kotamadya Surabaya.
Saran yang da pa t d Lsampa Lka n dari hasil penel1tian
ini adalah sebagai berikut :
a. Karena musyawarah merupakan aaas dalam pelaksanaan pembe
basan hak atas tanat, maka asas ini harus dikedepankan
oleh para pihak da Larn pembebaaan hak atas tanah , Kepada
para pihak tidaklah bijaksana kalau memaksakan kehendaknya
sendiri, justru harus saling menghormati hak dan kepen~
tingannya.
b. Ka Lau tidak meneapai ka ta mu faka t da Larn musyava rah menen
tukan bentuk dan besarnya ganti kerugian, maka tidaklah
seharusnya Panitia pembebasan Hak Atas Tanah melakukan
upaya konsinyasi. Upaya yang seharusnya ditempuh adalah
pani tia menga jukan pe rmohonan pe nca buta n hak a tas tana h
kepada Presiden. yang penting dalam pembebasan hak atas
tanah adalah saling keterbukaan antara kedua belah pihak,
sehingga tidak sampai menimbulkan keresahan dan kemaeetan
da Lam pembebaaan hak atas ta na h ,
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