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Is i ,Rinskaaan 
1. 	IV[asalah Penelitian 

NasaIali yang aikaji dalam penelitian ini dapat diru
mUskan sebagai berikut : 
a. 	Apakah cara yang ditempuh oleh Pemerintah Kotamadya Dati 

II Surabaya dalam memperoleh hak atas tanah yangluasnya
tidak lebih dari 1 (satu) hektar sudab sesuai dengan
ketentuan yang ada aalam Keppres No. 55 Tahun 1993 ? 

b. 	Upaya apa yang ditempu~ oleh Pemerintah Kotamadya Dati II 
Surabaya setelah memperoleh hak atas tanah dalam rangka
mewujudkan jaminan kepastian hukum atas tanah ? 

2. 	Tu~uan Penelitian 
- Penellilan Ini ber,tujuan untuk memperoleh kejelasan

mengenai cara yang ditempuh oleh Pemerintah Kotamadya Dati 
II Surabaya dalam memperoleh bak atas tanah yang luasnya
tidak lebih dari 1 (satu) hektar untuk kepentingan Pemerin-
tah Kotamadya Dati II Surabaya. Selain itu, untuk mengetahui
adakah upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kotamadya Dati 11 
Surabaya setelah memperoleh hak atas tanah dalam rangka me
wujudkan jaminan kepastian bukum atas tanab. 
3. 	Metode Penelitian 

PenelIiian ini mengkaji cara perolehan bak atas ta
nab oleb Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dalam peng
adaan tanah berskala kecil, dan upaya apa yang ditempuh 
oleh Pemerintah Kotamadya nati II Surabaya setelah pelepa
san hak atas tanah oleb pemegang hak atas tanah. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah Keppres No. 
55 Tahun 1993, Permen Agraria/Kepala BPN No.1 Tahun 1994. 
Keputusan Gubernur Kepala Dati I Jaws Timur tentang pemben
tukan panitia pengadaan tanah, dan Keputusan-keputusan Wa
likotamadya Surabaya yang berkaitan dengan perolehan hak 
etas tanah. Selain itu, datanya diperolen dari Bagian Hu1<:um 
dan Bagian Pemerintahan KelurahaI\ Kotama4ya surabaya. 

Teknik pcngumpulan datanya' dilakukan dengan studi 
dokumentasi dan waWallcara dengan pejabat-pejabat yang ter
kait dengan peneli.tian ini. Pe.llgolaban datanya disusun dalait! 
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bentuk uralan yang slstematl~. b~~dasarkan pe~asalahan yang
dltelltl. 

Anallsls data dllakukan seeara deskrlptlf dengan
menggunakan metode lnterpretas! yaltu menurut peraturan
perundang-undangan pertanahan yang berlaku dan pendapat pa
ra ahli dl bldang hukum. Anallsis data lnl merupakan pemba
hasan darl hasl1 penelitian. Dari',p8IBBahasan hasil peneli 
tian ini padaakhirnya dapat ditarik kesimpulan terhadap
permasalahannya. 

"If

4. 	Kes1m~ulan dan Saran . 
KialDipulan dar! basil ··penel.itian ini adalah . fiebagal 

berikut : 
a. 	Cara yang ditempuh oleh Pemerintah Xotamadya Dati II Su

rabaya dalam memperoleh hak atas tanah yang luasnya tidak 
lebih darl 1 (satu) hektar adalah dengan pelepasan hak 
atas tanah. Cara in! sesuai dengan pasal 23 Keppres No. 
55 Tahun 1993.' ' 

b. 	Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Xotamadya Dati II 
Surabaya setelah pelepasan bak atas tanah adal.ah mengaju
kan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Perta
nahan Kotamadya Surabaya untuk diterbitkan sertifikat 
bak pengelolaan. Dengan diterbltkannya aertifikat hak 
pengelolaan, maka terwujudlah jaminan kepastian hukum 
mengenai hak atas tanah, subjek hak, dan objek haknya. 

Saran yang dapat disampaikan oleb' penellti dari hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. 	Hendaknya besarnya ganti kerugian yang diberikan oleh 

Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya kepada pemegang hak 
atas tanah dalam rangka pengadaan tanah berskala keeil 
jangan sampai menimbulkan penurunan tingkat kesejahteraan
bagi pemegang bak atas tanah, justru sebal.iknya besarnya
ganti kerugian tersebut harus dapat l.eblh memberikan ke
makmuran bagi pemegang hak ata's tanah. 

b. 	Permohonan bak atas tanah yang dlajukan oleh Pemerintah 
Kotamadya Dati II Sura baya kepada Xepaa Kantor Pertanahan 
Kotamadya Surabaya hendaknya bukan bak pengelolaan, akan 
tetapi hak pakai atas tanab ini dimaksudkan karena tanah 
itu dipergunakan untuk kepentingan Pemerlntah Kotamadya
Dati II Surabaya sendiri dan tidak akan memberikan seba
gian dari hak atas tanah tersebut. kepada pihak ketiga. 
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