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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan tanah pada masa sekarang semakin 

meningkat karena manusia berkembang biak dan hidup serta melakukan segala 

aktifitas di atas tanah. Maka dari itu tanah merupakan unsur yang sangat penting 

dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Hal tersebut yang membuat 

tanah semakin mahal harganya dan banyak menimbulkan sengketa di masyarakat, 

karena keinginan untuk menguasai dan memiliki sebidang tanah atau mempunyai 

hak atas tanah tersebut. Pada tahun 1960 lahirlah dan berlaku Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya 

disebut UUPA). Peraturan tersebut menjamin kepastian hukum terhadap hak atas 

tanah di seluruh wilayah Indonesia. 

Subjek hak atas tanah atau pihak-pihak yang dapat memiliki atau 

menguasai hak atas tanah adalah Perseorangan, Badan Hukum (Pemerintah 

daerah, Perseroan Terbatas, Yayasan, dll), Badan Hukum Asing, Badan Hukum 

Privat dan Badan Hukum Publik.1Pasal 2 UUPA mengatur bahwa bumi, air dan 

ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada 

tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 

rakyat. Negara sebagai penguasa tertinggi atas tanah mempunyai hak untuk 

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

                                                           
1 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, 2010, (selanjutnya disebut Urip Santoso I), h. 59. 
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pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur 

hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum 

yang mengenai bumi, air dan angkasa. Hak mengatur yang menjadi wewenang 

negara tersebut meliputi pemberian hak atas tanah kepada dan dipunyai oleh 

orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-

badan hukum. 

Wewenang atau Hak menguasai dari negara tersebut selanjutnya 

digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti 

kebangsaan, kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum 

Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, seperti yang telah diatur di 

dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA. Selain kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat 

hukum adat, pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan Negara atas tanah, 

dapat juga dilakukan kepada badan-badan otoritas, perusahaan Negara dan 

perusahaan daerah dengan pemberian penguasaan tanah tertentu dengan apa yang 

dikenal dengan sebutan Hak Pengelolaan.2 

Hak Pengelolaan adalah hak penguasaan atas tanah Negara dengan 

maksud untuk digunakan sendiri oleh pemegang haknya atau pemegang hak dapat 

memberikan suatu hak kepada pihak ketiga dengan wewenang untuk:3 

a. Merencanakan peruntukkan dan penggunaan hak atas tanah tersebut. 

b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. 

c. Menyerahkan bagian tanah tersebut untuk pihak ketiga dengan Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, yang 

pemberian hak atas bagian-bagian tanah tersebut tetap dilakukan oleh 

pejabat yang berwenang. 

                                                           
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 

Pelaksanannya, Djambatan, Jakarta, 2003, h. 278. 
3 Ali Ahmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I dan II, Prestasi 

Pustaka, Jakarta, 2002, h. 55. 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/ Daerah (selanjutnya disebut PP No. 27 Tahun 2014) dalam Pasal 1 

angka 1 menjelaskan bahwa. Menurut Pasal 2 ayat (2) PP No. 27 Tahun 2014 

disebutkan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi: 

a. Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau sejenisnya; 

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak; 

c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau 

d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. 

 

Barang milik daerah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu benda 

bergerak (Personal Property) dan benda tidak bergerak (Real Property).4 Tanah 

merupakan salah satu barang milik daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah 

dan termasuk barang milik daerah yang dikategorikan benda tidak bergerak.5 Hal 

tersebut juga telah diatur dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah (selanjutnya disebut Permendagri No. 19 Tahun 2016) bahwa salah 

satu objek pemanfaatan barang milik Daerah adalah tanah dan/ atau bangunan. 

Pemerintah Daerah dapat menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

(selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004). Negara atau Instansi Pemerintah 

                                                           
4Siti Romlah, “Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik PemerintahDaerah Kabupaten 

Pelalawan Tahun 2015-2016”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Vol. 5 No. 1, April 2018, h. 2. 

5 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 146. 
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mempunyai kewenangan dalam hal melakukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan 

pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2012). 

Pemanfaatan tanah merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan barang 

milik Negara/ Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d PP No. 

27 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 Angka 10 PP No. 27 Tahun 2014 mengatur bahwa 

Pemanfaatan tanah merupakan kegiatan yang sifatnya lebih spesifik daripada 

penggunaan tanah itu sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tambah dari 

tanah tersebut. Pemanfaatan tanah aset adalah pendayagunaan barang milik 

Negara/ Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja/ Perangkat Daerah/ atau optimalisasi barang 

milik Negara/ Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan yang 

dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan 

kepentingan Negara/ Daerah dan kepentingan umum, dalam hal ini termasuk 

barang milik Negara/ Daerah berupa tanah. 

Pasal 27 PP no. 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa bentuk pemanfaatan 

barang milik Negara/ Daerah berupa: 

a. Sewa 

b. Pinjam Pakai 

c. Kerjasama Pemanfaatan 

d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, atau 

e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur 

 

Barang milik Negara/ Daerah berupa tanah juga dikuasai oleh Pemerintah 

Kota Surabaya. Tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya ada yang 
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dipergunakan untuk kepentingannya sendiri dan ada juga yang dipergunakan oleh 

pihak ketiga dalam bentuk Izin Pemakaian Tanah (IPT), atau perjanjian 

pemanfaatan tanah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak ketiga 

(perseorangan atau badan hukum).6 

Perjanjian pemanfaatan tanah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan 

pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) dapat berupa Hak Guna Bangunan 

atau Hak Pakai. Implementasi pemanfaatan Hak Pengelolaan oleh pihak ketiga 

sudah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang memberikan 

kewenangan pada pemegang hak pengelolaan untuk menyerahkan bagian-bagian 

tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang telah 

ditentukan oleh pemegang Hak Pengelolaan yang meliputi segi-segi peruntukkan, 

penggunaan, jangka waktu dan keuangannya kepada ketentuan bahwa pemberian 

hak atas tanah pada pihak ketiga dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. Di Kota Surabaya, tanah Hak 

Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah dapat diserahkan kepada pihak ketiga 

baik perorangan warga Negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia dengan 

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diperuntukkan untuk berbagai 

keperluan, seperti rumah hunian, rumah sakit, pasar, pertokoan, dan sebagainya.7 

Izin Pemakaian Tanah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (selanjutnya 

                                                           
6 Urip Santoso, “Pengelolaan Tanah Asset Pemerintah Kota Surabaya”, Majalah 

Yuridika, Vol. 25 No.1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, (selanjutnya 

disebut Urip Santoso II), h. 3. 
7 Sulasi Rongiyati, “Pemanfaatan Hak Pengelolaan Atas Tanah Oleh Pihak Ketiga”, P3DI 

Bidang Hukum, Jurnal DPR RI, Jakarta, 2016, h. 85. 
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disebut Perda IPT) yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada 

masyarakat atau badan hukum, yaitu : 

“Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang 

diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan 

bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya 

sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960.” 

 

Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan jenis-jenis pemberian Izin 

Pemakaian Tanah (IPT) yang juga telah diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Perda IPT 

meliputi sebagai berikut: 

a. Peresmian Izin Pemakaian Tanah 

b. Pemutihan Izin Pemakaian Tanah 

c. Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah 

d. Pengalihan Izin Pemakaian Tanah 

e. Pemecahan Izin Pemakaian Tanah 

f. Penggabungan Izin Pemakaian Tanah 

g. Peningkatan Jangka Waktu Izin Pemsakaian Tanah 

h. Pengurangan Jangka Waktu Izin Pemakaian Tanah 

i. Perubahan Izin Pemakaian Tanah 

j. Pencabutan Izin Pemakaian Tanah 

 

Dalam Pasal tersebut diatas terdapat jenis pemberian IPT salah satunya 

adalah Pencabutan IPT. Pasal 12 ayat (1) Perda IPT dijelaskan tentang kriteria 

pencabutan IPT tanpa pemberian ganti kerugian atas bangunan dari Pemerintah 

Kota Surabaya, yaitu apabila : 

a. Pemegang IPT melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan 

dalam surat IPT; 

b. Tanah telah ditelantarkan hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; 

c. Ternyata dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan yang diajukan 

untuk mendapatkan IPT tidak benar; 

d. Adanya putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap. 

 

Sedangkan di dalam Pasal 12 ayat (2) Perda IPT menjelaskan tentang IPT 

dapat dicabut dengan pemberian ganti kerugian atas bangunan apabila tanah yang 
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bersangkutan dibutuhkan untuk kepentingan umum. Di dalam penjelasan Pasal 12 

ayat (2) tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum 

adalah kepentingan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan pengadaan tanah. 

Pengertian kepentingan umum secara sederhana dapat ditarik kesimpulan 

atau pengertian bahwa kepentingan dapat dikatakan untuk keperluan, kebutuhan 

atau kepentingan orang banyak atau tujuan sosial yang luas, atau bisa juga 

diartikan kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara 

serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, 

politik, psikologis dan hankamnas atas dasar azas-azas Pembangunan Nasional 

dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta wawasan Nusantara.8 Tetapi di 

dalam Perda IPTtidak menjelaskan tentang bagaimana penjelasan dan kriteria 

seperti apabangunan yang termasuk kepentingan umum.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas tentang pencabutan IPT 

untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Konsep kepentingan umum dalam Pencabutan Izin Pemakaian Tanah. 

2. Perlindungan hukum dalam Pencabutan Izin Pemakaian Tanah. 

 

 

 

                                                           
8 John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Cetakan Kedua Sinar Grafika, 

Jakarta, 1988, h.40. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis lebih jelas tentang maksud konsep kepentingan umum dalam 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 telah diatur tentang 

Izin Pemakaian Tanah. 

2. Menganalisis lebih jelas tentang perlindungan hukum bagi pemegang IPT 

aset Pemerintah Kota Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini secara teoritikal yaitu untuk memberikan kontribusi 

pada perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata yang 

terkait dengan pertanahan terlebih dalam hal Izin Pemakaian Tanah aset 

Pemerintah Kota Surabaya. 

Manfaat praktikal dari penelitian ini yaitu diharapkan melalui penelitian 

ini dapat memperluas wawasan bagi masyarakat tentang pencabutan IPT, 

khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang IPT aset Pemerintah 

Kota Surabaya. 

1.5 Kajian Pustaka 

1.5.1 Perizinan 

1. Pengertian Izin 

Pada dasarnya surat izin ini adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah 

Kota Surabaya atas pemakaian sebidang tanah yang merupakan aset Pemerintah 

Kota Surabaya. Pemilik IPT tidak mendapatkan hak atas tanah, melainkan hak 

untuk memakai tanah yang dimiliki dan atau dikuasai atau dikelola oleh 

Pemerintah Kota Surabaya dengan izin, maka pihak ketiga tersebut yaitu 
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masyarakat atau badan hukum wajib membayar retribusi kepada Pemerintah Kota 

Surabaya selaku pemilik Hak Pengelolaan tanah tersebut. Pasal 1 angka 8 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Selanjutnya disebut Permendagri 

No. 24 Tahun 2006) menyebutkan bahwa, izin adalah dokumen yang dikeluarkan 

oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang 

merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau 

badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

Izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak dipergunakan 

dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana 

yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warga. Perizinan adalah 

pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik 

dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.9  

Izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari pengguna berdasarkan 

undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan 

memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk 

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini 

menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum 

mengharuskan.10  

 

Sedangkan izin dalam arti sempit adalah suatu tindakan dilarang, 

terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang 

                                                           
9 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993, h. 2. 

(Selanjutnya disebut dengan Philipus M. Hadjon I) 
10 Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah Tidak Dipublikasikan, 

2012, h.1. 
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disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu 

bagi tiap kasus.11 

Izin (vergunning) dijelaskan sebagai “Overheidistoestemming door wet of 
verordening vereist gesteld voor tal van handling waarop in het algemeen belang 

special toezict vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden 

beschowd”, yang artinya adalah perkenaan atau izin dari pemerintah yang 

disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan 

khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali 

tidak dikehendaki.12 

 

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan 

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pegendalian 

dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang 

harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang 

diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:13 

1) Dari sisi pemerintah 

a. Untuk melaksanakan peraturan 

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan 

tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan 

sekalipun untuk mengatur ketertiban. 

b. Sebagai sumber pendapatan daerah 

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara 

langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin 

yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. 

Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan 

akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan. 

2) Dari sisi masyarakat 

a. Untuk adanya kepastian hukum 

b. Untuk adanya kepastian hak 

c. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan 

mempunyai izin. 

 

                                                           
11 Philipus M. Hadjon I, Op.Cit, h. 2-3 
12 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, 

h. 198. 
13 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2011, h.200. 
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Sedangkan fungsi perizinan adalah untuk menertibkan dan mengatur. 

Sebagai fungsi menertibkan, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat 

dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat 

penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini 

dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki pemerintah. Sebagai fungsi 

mengatur, yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempat-tempat usaha, 

bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama 

lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat.14 

1.5.2 Karakter Izin Pemakaian Tanah 

Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan surat izin yang menyatakan suatu 

hak atas sebidang tanah kepada pihak yang memegangnya, yang dikenal dengan 

“Surat Izin Pemakaian Tanah”. Masyarakat Surabaya biasanya mengenalnya 

sebagai “Surat Hijau” atau “Surat Ijo” dalam Bahasa Jawa. Surat Izin Pemakaian 

Tanah dikenal sebagai “Surat Hijau” dikarenakan kutipan yang diberikan kepada 

pemegang IPT tersebut berwarna hijau yang menjadi ciri khas dari Surat Izin 

Pemakaian Tanah.  Dasar perolehan atau penguasaan tanah dengan berstatus IPT 

yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya berasal dari:15 

a. Tanah Gemeente Surabaia, yaitu tanah yang berasal dari peninggalan 

Gemeente Surabaia pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. 

b. Tanah hasil pengadaan tanah (dahulu pembebasan tanah), yaitu tanah yang 

diperoleh dari kegiatan pengadaan tanah (pembebasan tanah) yang 

dilakukan oleh dan untuk kepentingan Pemerintah Kota Surabaya. 

c. Tanah hasil Ruislag (tukar bangun atau tukar guling), yaitu tanah yang 

diperoleh dari hasil ruislag antara Pemerintah Kota Surabaya dengan 

perusahaan swasta. 

                                                           
14Ibid,  h. 193. 
15 Urip Santoso II, Op.Cit, h. 2-3. 
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d. Tanah bekas tanah kas desa, yaitu tanah yang diperoleh dari perubahan 

status administrasi pemerintahan dari desa menjadi kelurahan di wilayah 

Pemerintah Kota Surabaya. 

e. Tanah hasil penyerahan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial 

(Fasos), yaitu tanah yang diperoleh dari penyerahan fasilitas umum dan 

fasilitas sosial oleh perusahaan pembangunan perumahan (pengembang). 

Pemberian Surat Izin Pemakaian Tanah tidak ada kaitannya dengan 

pemberian hak atas tanah sebagaiman mana diatur dalam Pasal 16 UUPA 

sehingga bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut bukan berbentuk sertipikat 

tanah, melainkan berupa Surat Izin Pemakaian Tanah. Berdasarkan Pasal 4 Perda 

IPT Pemerintah Kota Surabaya melimpahkan kewenangan untuk mengelola aset 

tanah yang disewakan pada masyarakat tersebut kepada Dinas Pengelolaan 

Bangunan dan Tanah. Surat Izin Pemakaian Tanah diberikan kepada warga 

Negara Indonesia atau Badan Hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia 

yang mengajukan permohonan izin pemakaian tanah kepada Walikota Surabaya 

atau pejabat yang ditunjuk. Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah 

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya. 

Izin Pemakaian Tanah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah yang 

diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat atau badan hukum, 

yaitu : 

“Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang 

diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan 

bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya 

sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960.” 

Izin Pemakaian Tanah diberikan izin oleh Walikota Surabaya atau Pejabat 

yang ditunjuk kepada pihak yang memerlukan baik perseorangan maupun badan, 

sepanjang tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah dan bukan merupakan 
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pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya. Pasal 7 dan Pasal 8 Perda 

IPT mengatur bahwa Para pemegang IPT mempunyai kewajiban untuk membayar 

retribusi setiap tahunnya atas pemakaian tanah milik Pemerintah daerah serta 

mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang ditetapkan, serta menggunakan 

tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Maka dari itu keberlakuan IPT juga 

memiliki Batasan, jangka waktu, kewajiban dan larangan. Sehingga IPT dapat 

berakhir baik karena keinginan pemegang IPT sendiri atau karena dicabut oleh 

Pemerintah Kota Surabaya selaku pemilik aset. Hal tersebut juga telah diatur di 

dalam Perda IPT. 

 Penerbitan Izin Pemakaian Tanah dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:16 

1. Kategori peresmian, yaitu penerbitan Izin Pemakaian Tanah yang 

sebelumnya pernah diterbitkan izin. 

2. Kategori perpanjangan, yaitu penerbitan Izin Pemakaian Tanah yang baru 

guna menggantikan Izin Pemakaian Tanah yang masa berlakunya sudah 

habis. 

3. Kategori pengalihan hak, yaitu penerbitan Izin Pemakaian Tanah yang 

baru sebagai akibat terjadinya pengalihan hak karena jual beli, hibah, atau 

warisan. 

 

Dalam Pasal 5 Perda IPT dijelaskan tentang jangka waktu Izin Pemakaian 

Tanah, yaitu: 

a. Izin Pemakaian Tanah jangka panjang, yang berlaku selama 20 (dua 

puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 20 (dua puluh) 

tahun khusus untuk usaha dan rumah tinggal. 

b. Izin Pemakaian Tanah jangka menengah, yang berlaku selama 5 (lima) 

tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun. 

c. Izin Pemakaian Tanah jangka pendek, yang berlaku selama 2 (dua) tahun 

dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 2 (dua) tahun. 

 

 

 

 

                                                           
16 Urip Santoso II, Op.Cit, h. 4. 
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1.5.3 Kepentingan Umum 

Pasal 18 UUPA dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang 

Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya (selanjutnya 

disebut UU No. 20 Th. 1961) yaitu dinyatakan kepentingan umum termasuk 

“kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat”. Selanjutnya 

dalam penjelasan UU No. 20 Th. 1961 pada angka 4 huruf b disebutkan bahwa 

kepentingan umum mencakup: 

 

1. Keperluan usaha-usaha negara (Pemerintah Pusat dan Daerah); 

2. Keperluan usaha-usaha swasta, yang benar-benar untuk kepentingan 

umum dan tidak mungkin diperoleh tanah yang diperlukan melalui 

persetujuan dengan yang punya. Keperluan untuk menyelesaikan 

sesuatu soal pemakaian tanah tanpa hak oleh rakyat dan Pemerintah 

memandang perlu untuk menguasai sebagian tanah kepunyaan 

pemiliknya, sedangkan pemilik tidak bersedia menyerahkan tanahnya 

yang bersangkutan atas dasar musyawarah. 

 

Sebuah konsep kepentingan umum dimaknai secara beragam oleh para 

ahli. Kriteria-kriteria kepentingan umum dijabarkan oleh Adrian Sutedi, sebagai 

berikut:17 

”Pertama, kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 
memberikan batasan bahwa proses pelaksanaan pembangunan hanya dapat 

dilakukan oleh pemerintah. Hal ini masih menimbulkan persoalan bagaimana 

pengelolaan pembangunan yang ditenderkan dengan pihak swasta. Dalam 

praktiknya banyak kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum namun 

pengelolaan kegiatannya adalah pihak swasta. 

Kedua, kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah, kalimat ini 

memberikan batasan bahwa kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum 

tidak dapat dimiliki oleh perorangan maupun swasta. Pihak swasta dan perorangan 

tidak dapat memiliki jenis-jenis pembangunan untuk kepentingan umum yang 

membutuhkan pembebasan tanah dari masyarakat. 

                                                           
17 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah 

Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 76. 
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Ketiga, tidak mencari keuntungan, kalimat ini membatasi fungsi suatu 

kegiatan untuk kepentingan umum, sehingga berbeda dengan kepentingan swasta 

yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Kegiatan untuk kepentingan umum 

tidak diperkenankan sama sekali untuk mencari keuntungan”. 
 

Menurut Schenk, sebagimana dikutip Muchsan memaknai kepentingan 

umum sebagai kepentingan yang lebih banyak memberikan manfaat dari pada 

kerugian yang timbul.18 Maksudnya manfaat yang diberikan dapat dinikmati oleh 

masyarakat, meskipun menimbulkan kerugian bagi beberapa individu. Sementara 

Van Poelje, memberikan makna kepentingan umum sebagai kepentingan 

masyarakat luas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah melalui kebijaksanaan 

pemerintah.19 Sedangkan Van Wijk, memberikan pengertian kepentingan umum 

adalah tuntutan hukum masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah, demi 

terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat.20 

Sedangkan Gunanegara dalam Disertasinya menetapkan 6 (enam) syarat 

dan 2 (dua) kriteria untuk kepentingan umum.21 “Syarat-syarat yang dimaksud 

yaitu: 

1) Dikuasai dan/ atau dimiliki negara; 

2) Tidak boleh di privatisasi; 

3) Tidak untuk mencari keuntungan; 

4) Untuk kepentingan lingkungan hidup; 

5) Untuk tempat ibadah/ tempat suci lainnya; dan 

6) Ditetapkan dalam perundang-undangan. 

Sedangkan 2 (dua) kriteria kepentingan umum yaitu: 

1) Dikuasai dan/ atau dimiliki negara; 

2) Tidak untuk mencari keuntungan , yang jenis penggunaannya untuk 

infrastruktur publik, kesehatan publik, keagamaan, sosial budaya/cagar 

                                                           
18 Muchsan, “Perbuatan Pemerintah dalam Memperoleh Tanah Untuk Kepentingan 

Umum”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997, 43. 
19 Ibid, h. 44. 
20 Ibid, h. 45. 
21 Gunanegara, “Pengadaan Tanah Oleh Negara Untuk Kepentingan Umum”, Disertasi, 

Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, h. 77. 
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budaya, pertahanan negara, keamanan negara, keselamatan public, 

pendidikan, instansi pemerintah, dan lingkungan hidup.” 

 

“Dari paparan tentang kriteria kepentingan umum di atas, dapat dijelaskan 

bahwa Kepentingan Umum merupakan konsep hukum yang hanya dapat 

ditetapkan kriteria-kriterianya, dan tidak dapat dirumuskan pengertiannya. 

Kepentingan Umum adalah suatu konsep hukum yang kabur (vage) dan hanya 

untuk alasan praktis konsep kepentingan umum ditetapkan secara enumeratif, dan 

ini dianut oleh hukum positif di Indonesia. Bruggink dan Grijssel menyatakan 

bahwa kepentingan umum merupakan pengertian yang kabur sehingga tidak dapat 

didefinisikan. Syafruddin Kalo mengemukakan bahwa masalah kepentingan 

umum secara konsepsional sangat sulit didefinisikan lebih-lebih kalau dilihat 

secara operasional.”22 

 

1.5.4 Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kesimpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 23 

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal 

ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh 

hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang 

dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesame 

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek manusia memiliki hak dan 

kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.24 

Kata perlindungan hukum mengandung makna, yaitu suatu tindakan 

perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan 

                                                           
22 Gunanegara, Op.cit., hal.73-74. 
23 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT. Bina Ilmu, 

Surabaya, 1987, h.30. ((Selanjutnya disebut dengan Philipus M. Hadjon II) 
24 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 1989, h. 102. 
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untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.25Sedangkan 

menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 

manusia.26 

2. Jenis Perlindungan Hukum 

 Menurut Muschin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang 

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan 

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:27 

a. Perlindungan hukum preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam 

melakukan suatu kewajiban. 

 

 

 

                                                           
25 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberti, Yogyakarta, 2003, 

h. 40. 
26 Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana 

Universitas Sebelas Maret, Suraskarta, 2004, h. 3. 
27 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Magister 

Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Suraskarta, 2003, h. 20. 
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b. Perlindungan hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.  

 Pandangan yang telah dipaparkan di atas menjelaskan bahwa perlindungan 

hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan 

hukum dan cara-cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat 

represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk 

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. 

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. 

Penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu 

apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa 

perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan 

seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau 

prinsip hukum.28 

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum 

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah 

yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pendekatan pada peraturan 

perundang-undangan. Perundang-undangan yang dimaksud adalah yang terkait 

dengan Izin Pemakaian Tanah Pemerintah Kota Surabaya dan kepentingan umum. 

                                                           
28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama-Cet Ketiga, Prenadamedia 

Group, Jakarta, 2005, h. 47. 



19 

IR-PERPUSTAKAAN  UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

TESIS             PENCABUTAN  IZIN  PEMAKAIAN…     ADELIA  RAMADHANI  SAVITRI 

 

Pendekatan pada peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk menelaah 

semua undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian. 29 

1.6.2 Pendekatan Masalah 

Pendekatan pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute 

approach atau pendekatan peraturan perundang-undangan. Statute approach 

adalah suatu legal research yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-

undangan sebagai salah satu pendekatan. Pendekatan undang-undang (statute 

approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.30 

Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan konseptual 

(conceptual approach) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah 

ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum 

dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.31  

Pendekatan ketiga adalah pendekatan case approach, yang dilakukan 

melalaui suatu kasus, tetapi belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum 

tetap (inkraht).32 Contoh kasus yang digunakan dalam penulisan ini belum ada 

putusan dari pengadilan, adapun yang terdapat putusannya, masih ingin dilakukan 

upaya hukum banding. 

 

                                                           
29 Ibid, h. 35 
30 Ibid, h. 133. 
31 Ibid, h. 135. 
32 Ibid, h. 134.  
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1.6.3 Sumber Bahan Hukum 

Dalam penulisan tesis ini terdapat dua bahan hukum, yaitu bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. 

1. Bahan hukum primer  

Bahan hukum yang bersifat mengikat dan mutlak dipergunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Bahan-bahan hukum 

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatn resmi, atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.33 Dalam penelitian 

ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak 

Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya 

3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik 

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan 

                                                           
33Ibid, h. 181. 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/ Daerah. 

10.  Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan 

Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan 

Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Pembebasan Tanah. 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah. 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin 

Pemakaian Tanah. 

2. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum yang diambil dari berbagai kepustakaan yang sifatnya 

menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari bahan 

hukun yang diperoleh dari literatur, jurnal hokum dan karya ilmiah lainnya yang 

bersifat pendukung. Sehingga dapat memberikan acuan dan memperluas alasan 

tentang apa yang dikemukakan pada tesis ini.34 

 

 

                                                           
34 Ibid. 
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1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan 

bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau 

biasa disebut sebagai Penelitian Pustaka. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum 

tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang kemudian dikaitkan dengan 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian 

berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan 

rumusan yang disusun secara sitematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk 

membahas pokok-pokok permasalahannya. 

 

1.6.5 Analisis Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh berkaitan dengan pencabutan 

Izin Pemakaian Tanah oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan umum, 

terlebih dahulu dianalisis dengan penguraian secara sistematis dan logis sesuai 

dengan pokok permasalahan dalam peneilitian. Selanjutnya dilakukan interpretasi 

atau penafsiran secara normatif terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dan 

diberikan argumentasi hukum sehingga didapatkan suatu kesimpulan secara 

deduktif sebagai akhir atas permasalahan yang dibahas. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara 

penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga dimana penulisan tesis dilakukan dengan 4 (empat) bab dan 

masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab.  
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Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisi mengenai Latar Belakang 

Permasalahan dan Rumusan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian 

Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  

Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah pertama yaitu tentang 

konsep kepentingan umum dalam pencabutan Izin Pemakaian Tanah. Untuk itu 

akan dibahas mengenai keabsahan tindakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Izin 

Pemakaian Tanah dan kepentingan umum dalam pencabutan Izin Pemakaian 

Tanah. 

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu 

perlindungan hukum dalam pencabutan Izin Pemakaian Tanah. Untuk itu akan 

dibahas perlindungan hukum pemegang Izin Pemakaian Tanah dan ganti rugi atas 

pencabutan Izin Pemakaian Tanah. 

Bab IV merupakan bab penutup berisi mengenai kesimpulan atas 

pembahasan permasalahan dalam penelitian ini disertai dengan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak. 


