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lsi Rin&kasan 
Pesatnya pembangunan di Kotamadya Surabaya saat ini 

membawa konsekwensi makin banyak diperlukan tanah sebagai 
sarana dan prasarananya. Tanah yang tersedia untuk memenuhi 
kebutuhan pembangunan sangat terbatas luas dan jumlahnya yang 
secara langsung dikuasai oleh Negara. dan tanah-tanah yang 
ada itu hampir semuanya dimiliki atau dikuasai oleh rakyat. 
Oleh karena itu yang dapat dilakukan adalah dengen mengadakan 
pembebasan hak atas tanah. 

Masnlah yang sering timbul dalam pelaksanaan pembebasan
hak atas tanah di antaranya adalah belum adanya kesatuan pan
(lanfj menp;enai kriteri kepentingan umum maupun dasar penetapan 
besarnya ganti kerugian.

Masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini, 
dapat dirwlluskan sebagai berikut : 
a. 	Kriteria apa yang digunakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah 

'ringkat II Surabaya dalam menentukan pembebasan hak atas 
tanah untuk kepentingan umum ? 

b. 	Dasar penetapan apa yang digunakan oleh Pemerintah Kotamadya 
Daerah 'l'ingka t II Surabaya dalam menetapkan besarnya ganti 
kerugian dalam pernbebasan hak atas tanah ? 

Penelitian ini bertujuan untuk rnendapatkan kejelasan 
mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkai
tan dengan pembebasan hak atas tanah, khususnyamengenai aspek 
kepentingan umum dan dasar penetapan besarnya ganti kerugian 
di kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis normstif, yaltu penclitian hukum yanG menggunakan sum
ber data sekundair. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah di sampinl? dari 
peraturan perundang-undangan dan bahan baeaan yang terka~t 
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dengan penelitian ini. Selain itu juga bernsal dari penjelasan 
;:1ta u keterangan pe jabat yanG terkait d engan penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data dalnm penelitian ini dilakukan 
dengan s'tudi dokumen dan wawancara langsung atau dengan membe
rikan daftar pertanyaan kepada pejabat yang terkait dengan 
penelitian ini. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul 
dikaji dengan menggunakan metode internpretasi menurut peratu
ran perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum pertanahan 
di Indonesia. 

Kesimpulan yang dapat diarnbil dari hasil penelitian ini 
adalah belum adanya batasan pengertian yang tegas tentang ke
pentingan umum dalam pembebasan hak atas tanah, sehingga akan 
menirnbul.kan perbedaan penafsiran menurut kepentingannya masing
roasing, dan pelaksanaan pembebasan hak atas tanah yang dilaku
kan oleh pemerl.ntah Daerah Kotamadya Surabaya sering tidak men
capai mufakat dalam musyawarah untuk mcnetapKan besarnya ganti 
kerugian. 

saran yang dapat disampa ikan pada penelitl.an ini adalah 
perlu segera diupuyakan pemouatan Undang-undang 'tentan€,: Hak 
Milik Atas 'fanah sebagaimana yang diperintahkan oleh UUPA dan 
perlu adanya peningkatan hierarkhi peraturan dan penyempurnaan 
substansinya mengenai pembebasan hak atas tanah, yaitu dalam 
bentuk undang-undang. Di samping itu, para pihak yang terkait 
dalao pembebasan hak atas tanah menyadari kedudukannya masing
roasing terhadap fungsi sosial hak atas tanah. Hendaknya 
masing-masing pihak tidak memaksaltan keinginannya sendiri yang 
sernata-mata menguntungkan dirinya sendiri. 
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