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sebagian persyaratan kurikulum pada program strata satu
(S^) Fakultas Hukum Universitas Airlanggo telah dapat saya penuhi.
Sehubungan dengan itu, saya pant
jatkon puji syukur
kehadirat Tuhan Yang Uaha Esa atas segala roVunat'dan kurnianya, bahwa upaya dan ikhtiar yang selamc ini saya laksanakan, telah borakhir dengan sukses yang niembahagiakan.
Setiap sukses yang telah berhasil diraih tiada lepas dari pertolongan dan bantuan pihak lain. Untuk itu,
rasa hormat dan terima kasih yang tulus v/ajib'aaya samnaikan kepada segenap Pimpinan. Fakultos Hukum Unjveraitan
Airlangga beserta staf, para Guru Besar, para Posen d.Qn%
asisten, yang telah mencurahkan segola pengebdinnnyn demi
tercepainya cita-cita nasional, vaitu untuk mencerdaskan
bangsa untuk menuju masyarakat acUl dan makmur.
Perasaan yang sama, jug a ingin secara Vhusus saya
sampaikan kepada Bapak Sudalhar, S.K. selaku dosen pembimbing, Bapak Wisnu Susanto, S.H. dan Bapak B’man, S.H.
selaku dosen penguji. Jasa beliau derni kesinambungan Ve
neras! demi generasi yang berguna bagi bangsa dan tanahair, sulit dinilai secara matematik.
Selanjutnya, kepada kedua orang tua Tbu dan Bepakku
sebagoi manusia yang paling berjasa bagi saya, terimalah
sembah baktiku yang tulus dan ikhlas*
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Sebagai pendamping yang setia, isteriku tercinta,
kesetiaanmu pada suami adalah pendorong yang ftuat untuk
rneraih keberhasilan ini.
Akhirnya, persembahan untuk Almanater Ttekultas
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BAB I

PEEDAHULUAH

1* Permasa-lahan : Latar belakang dan rumusannya
Tuhan Yang T.Taha Pemurah telah menciptakan manusia
disertai dengan penciptaan bumi, air, dan ruang angkasa
untuk kelangsungan hidup dan perkembangannya.
Tanah yang merupakan permukaan bumi ( pasal 1 ayat
(4) dan pasal 4 ayat (1) UUPA ) adalah tempat manusia hi
dup dan berkembang, serta sebagai sumber bagi segala kepentingan hidupnya* Oleh karena itu, pentingnya fungsi ta
nah ini tidak mengherankan manakala setiap pribadi berkeinginan untuk menguasai dan memilikinya yang berakibat timbul berbagai masalah tanah.
Llenyadari akan fungsi tanah tersebut, maka bagi
Pemerintah tidak ada alternatif lain kecuali meningkatkan
pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan pertanahan yang
menjadi suraber kesejahteraan dan kemakmuran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku* Jadi,
bukan menjadi sumber keresahan.
Dewasa ini terdapat tidak sedikit lahan pertanahan,
baik yang lokasinya di dalam maupun di luar koto-kota besar dipakai atau digunakan dan atau diduduki oleh orangorang atau badan hukum tanpa isin yang berhak atau kuasanya.
Keadaan yang tidak sewajarnya tersebut, tentunya
dapat dimakluni karena sangat terbatasnya lahan pertanah-
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an, baik untuk perumahan maupun untuk bercocok tonam.
Sedangkan di lain pihak jumlah penduduk bukannya berkurang, melainkan terus-menerus meningkat jumlahnya.
pi samping hal-hal seperti tersebut di atas, terjadinya urbanisasi yang sulit dilcendalikan juga merupakan kendala yang haruc diupayakan pemccahan atau jalon
keluar dan diselesaikan secara tuntas.
Dalam pada itu, berbagai peraturan perun&angundangan tentang penggunaan tanali mengharuskan pclokaanaan dalam masyarakat agar pemanfaotan, penguasaan,
dan pemilikan tanah dengan cara yang teratur dan tertib.
Pemakaian tanah yang melanggar norma-norma hukum yang
berlaku^harus dicegah untuk menjaga ketentraman don keamanan masyarakat* Tetapi juga tidak dibenarkan orang
atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah membiorkan. tanahnya dalam keadaan terlantar. Bahkan menurut
ketentuan yang tercantum dalam pasal 27, 34f dan 40
Undang-undang Komor 5 Tahun I960, Lembaran Negara Tahun I960 Komor 104, tentang Peraturan D asar Pokok-pokok
Agraria, atau lebih dikenal dengan singkatan UUPA, hak
milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, menjadi
hapus jika tanahnya ditelantarkan.
Bertolak pada latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sei
bagai berikut :
1, bagaimana pengertian tanah sebagai sumber hidup
manusia ? ;
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2. bagaimana hubungan antara pcrtombalian penduduk yang
terus meningkat dengan lahan pertanahan yang terbates ? ;
3* sejauh manakah pendayagonaan tanah dengan mengingat
bahwa tanah merupakan sumber bagi eegala kepentingan hidup manusia ;
4« dampak apakah yang timbul sebagai akibat pemakaian
tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya
dan bagaimana cara penanggulangannya ?
2. Pen.jelasan Judul
Yang dimaksud dengan ^Pemakaian" adalah pendudukan atau penggunaan atau pemanfaatan ;
"Tanah” ialah :
a* tanah yang langsung dikuasai I’egara ;
b. tanah yang termasuk huruf a_ yang dipunyai dengan
sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.^
"Yang Berhak atau Kuasanya yang cah” :
a. Negara, dalam hal ini Kenteri Agraria (baca :
Menteri Dalam Negeri) atau Penjabat yang di
tun juknya ;
b* orang atau badan hukum yang berhak atas tanah
2
1
ltu.
3. Alasan Pemilihan Judul

^Undang-undang No.51 Prp. Tahun i9 60, tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya pasal 1
Ibid., pasal 2
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Rencana Pembangunan Lima Tahun yang kini sedang
giat dilaksanakan dalam semua bidang, maka Xaktor tanah
merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kepentingan
pembangunan ter3ebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila setiap orang ingin menguasai dan memilikinya. Caranya, ada yang melalui prosedur hukum, artinya
tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tetapi, ti
dak sedikit pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau
kuasanya secara sah. Akibatnya, menimbulkan berbagai masalah tanah, misalnya, lahan pertanahan tersebut untuk
perumahan, sehingga tidak sedikit berdiri rumah-rumah
liar, terutama terdapat di daerah pinggiran kota-kota
besar, seperti, Jakarta, Surabaya, dll., sehingga mengganggu kelestarian lingkungan dan merusak tatanan kota.
4« Tu.iuan Penulisan
Tujuan penulisan ini secara khusus adalah u.ntuk
memenuhi sebagian persyaratan kurikulum program pendidikan strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Di samping itu, sebuah harapan dapat kiranya tulisan ini sebagai masukan bagaimana mengatasi pemakaian tanah
tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Dengan demikian, akan
tercapai fungsi tanah untuk ketertiban dan kesejahteraan
hidup. Bukan sebaliknya, tanah sebagai sumber keresahan
sosial yang berkepanjangan.
5* Ivietodologi
a. Pendekatan Masalah
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Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan masalah
saya menggunakan studi diskriptif dengan metode induktif
dan deduktif.
b. Sumber Data
Dalam penyusunan skripsi ini sumber data saya peroleh dari buku-buku literatur dan studi kepustakaan yang
erat kaitannya dengan judul skripsi di atas.
c* Analisis Data
Dari bermacam-macam buku literatur yang erat kait
annya dengan judul skripsi ini, saya mencoba menganalisis
secara sistematis, sehingga merupakan bahan studi mengenai
"pemakaian tanah tanpa izin yang, berhak atau kuasanya yang
sah". Dengan hasil analisis data tersebut, kemudian dapat
ditentukan dasar hukumnya untuk pertanggungjawaban.
Pertanggungnawaban dan Sistematika
PEI'TDAHULUAN saya letakkan pada BAB I, karena sebelum pembahasan sampai pada pokok maaalah maka harus diketahui lebih dahulu latar belakang maaelah dan rumusan
masalah. Begitu pula metode apa yang digunakan, tujuan.
penulisan, sehingga dapat ditentukan apakah suatu pembahas
an itu penting dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam memahami latar belakang permasalahan, metode
yang dipakei, tujuan penulisan, maka pembahasan berikutnya akan berjalan lancar dan mudah untuk diikuti.
pitfJAUAl'T UMUM MEtJGEITAI FUNGSI TAUAH SEBAGAI SUT.IBER
HIDUP MANUSIA saya letakkan pada BAB II, karena pembahas
an berikutnya mengenai sebab-sebab pertambahan penduduk
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pada lahan pertanahan yang terbotas* dan bagaimana garis
kebijaksanaan Pemerintah, tidak dapat diketahui dan tidak
dapat ditentukan, sebelum tinjauan unvum mengenoi fungsi
tanah dibahas lebih dahulu.
PERTAIJBAHAN PEEDUDUK DAI,’ LAHAi: PERTALAKAN YANG
TERBATAS, saya letakkan pada BAB III, karena Tinjauan Umum mengenai fungsi tsnah sebagai sunber hidup manusia
yang meliputi pengertian fungsi tanah dan peraturanperaturan penggunaan tanah, sudah dibahas lebih dahulu.
DAI.5PAK YANG TB1BUL KAREIIA PEMAKAIAN TA1IAH TANPA
IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA dengan mengetengahkan cara penamggulangannya, saya letakkan pada BAB IV, karena
dalam bab-bab sebelumnya telah dibahas mengenai fungsi
tanah sebagai sumber hidup manusia, peraturan-peraturan
tentang penggunaan tanah yang diterbitkan Pemerintah,
dan sebab-sebab pertambahan penduduk dan garis kebijaksanaan Pemerintah, maka untuk selanjutnya dibahas apakah
dampak yang timbul karena pemakaian tanah tanpa izin yang
berhak atau kuasanya, berxkut pula cara penanggulangannya
PENUTUP saya letakkan pada BAB V sebagai bab te3>
akhir, karena merupakan kesimpulan dan saran dari pembahasan dalam BAB II sampai dengan BAB IV.
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BAB II
tikjauai;

uruii i.:e ] g e l a i

fwgsi

tatah

SEBAGAI SUITER IIIDUP MAEUSIA
1• Pengertian Fung,si Tanah Sehagai Sumber Hidup Kanusia
Planet bumi yang herarti tanah, memang diciptakan
oleh Tuhan Yang I.Iahaesa untuk kelangsungon hidup dan kehidupan manusia. Di atas bumi (tanah) manusia ini dihidupkan
dan dengan mendayagunakan tanah manusia menpu mempertahankan hidup. Falctor tanahlah yang mampu menciptakan kedsmaian dan faktor tanah pula yang menjadi unsur penyebab peperangan yang dahsyat dan mengerikan. Oleh karena itu, seja- ■
rah perkembangan peradaban dan atau kehancuran manusia di3
tentukan pula oleh tanah.
I'anusia hidup di bumi (tanah) akan merasakan hidup
tenteram dan bahagia, apabila mampu mendayagunakan tanah
yang dikuasai atau yang dimilikinya sesuai dengan hukum alam dan hukum masyarakat yang berlaku. Begitu pula kehidupah bumi ini akan penuh kedamaian, manakala manunig mampu
menggunakan hak-hak dan kev/ajibannya sesuai dengan batasbatas hukum yang mengatur lcehidupan manusia dalam bermasyarakat.^
Hukum alam telah menentukan bahwa kondisi tanah ini

^Kartasapoetra G. et-al., Hukum Tanah-Jaminan UUPA
bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, ~ Mna Aksara, J~akart a, 1~985 » h. 1
^Ibid.
7
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bersifat statis, sedang manusia sebagai penghuni di atas
tanah tahun demi taiiun akan terus bertambah jumlahnya*
Pendayagunaan tanah dan pengaruh alam akan menjadikan ta
nah tidak stabil, apabila tanpa diborengi dengan kev/ajiban pemeliharaan tanah demi kelestariannya.
Prakiraan Thomas Ivlalthus pada akhir abaci 18, bahv;a
kemampuan tanah dalam menjamin kepentingan hidup manusia
akan jauh berada di bav/ah kemampuan berkembangnya junlah
penduduk dunia, sehingga akan banyak menimbulkan banyok
masalah, antara Inin, kelaparan, pcperangan, dll?
Sehubungan dengan ke aclaan. tanch yang sifatnya sta
tis, maka manusia harus mampu men^endalikan diri dalam memenuhi hak untuk berkembang dan. memperhatikan lcewajiban
untuk mengurus dan menjamin kelangsungan hidup (survive).
Sebagai akibat terlalu pesatnyn kelahiran manusia, maka
kcmcmpuan tanah dalam menyodiakan sarana dan prasarana
kehidupan menjadi sangat minim, sehingga prakiraan Thomas
Ivlalthus tersebut akan menjadi kenyataan, yaitu penderitaan dan kesengsaraan hidup manusia.^
Dalam pada itu, manusia lebih cenderung memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pada tanah untuk memenuhi
tuntutan hidupnya, yaitu sandang, pangan, dan papan.
Manakala sudah demikian, manusia lebih mementingkan hak-

5
Ibid, , h. 3

6 Ibid. , : .
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hak daripada memenuhi kev/ajiban, yaitu hak mendayagunakan
tanah dan memungut hasilnya, sedang kev/ajiban memelihara
dan melestarikan sering diabaikan. Akhirnya, karena mot di
va si' ekonomi manusia menjadi haus dan rakus, norma-norma
7
atau kaidah hukum dianggapnya sepi.
Fungsi tanah sebagai sumber hidup manusia akan da
pat diatur 3ecara berhasil guna dan berdaya guna manakala
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) atau UU ITo.5 Tahun 1960
(LIT Tahun 1960 Ko. 104) tentang Peraturan Dasar Polcok-pokok
Agraria, dilaksanakan dengan konsekuen dan penuh tanggungjawab oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.
Ketentuan yang tercantum dalam pasal 33 ayat (3)
UUD 19 45 menyatakan bahv/a "Bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebe sai^be sar kemakmuran rakyat" adalah merupakan ketentuan dasar bagi pendayagunaan tanah*8
Pengertian menguasai dalam ketentuan pasal 33 ayat
(3) UUD 1945 tersebut, bukan berarti menghapus hak milik
atas tanah, melainkan mengandung maksud mengatur dan memgawasi pada setiap pendayagunaan tanah agar para pemilik
tanah atau pemegang hak atas tanah (hak pakai, hak guna
usaha, dsb.) tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bersi-

7

Iman. Sudiyat, Beberapa Kasalah Pen/?uasasn Tanah
di Berbagai I,lasyarakat~^e*5ang^Be rYemTbang., "iTberty, ’Yogyakart a, T982~,' n. 20
8
Ibid. » h. 23^
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fat negatif. Tindakan-tindakan dimaksud, misalnya ;
a* tidak melakukan kerusakan-kerusakan atas tanah ;
b* tidak menelantarkan tanah ;
c. tidak melakukan pemerasan-pemerasan atas tanah
atau pendayagunaan (exploitation) yang melebihi
batas ;
d* tidak menjadikan tanah sebagai alat untuk pemera
san-pemerasan lainya terhadap orang lain (exploiQ
tation des 1*Homme par L'Homme)*
Apabila para pemegang hak atas tanah ternyata mela
kukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka hak-hak atas ta
nah yang dimilikinyaakan dicabut oleh negara (vide ; pasal 27, 34» dan pasal 40 UUPA)•
Dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) UUPA, dinyatakan
bahwa hak menguasai tanah oleh negara berarti memberi wewenang untuk :
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan penggu
naan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan
ruang angkasa tersebut ;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang ang
kasa ;
,c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum
yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa*10

9

Kartasapoetra G, et al., Op ,cit., h.9

^ B o e d i Harsono, Hukum Agraria Indone sia-HimDunan
Peraturan-peraturan Hukum tanan, D,jamVat; an, Jakarta.
1986, h. 26
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Selsnjutnya, dalam pasal 2 ayat (3) UUPA dijelas-..
kan, bahv/a wewenang negara mengunsai tanah digunakan un
tuk mencapai sebesa3>-besar kemakmuran rakyat dalam Kega
rs Hukum Indonesia yang merdeka,' berdaulat, adil, dan
makmur* ^
Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah
bahwa setiap hak atas tanah harus didayagunakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, kare*e tanah merupakan sumber hidup dan kehidupan manusia.
Oleh karena itu, manusia dituntut suatu kev/ajiban
untuk memelihara dan menjaga kelestarian lahan tanahnya
masing-masing sehingga tidak menimbulkan kerugian-kerugian atau bene ana-bene ana lain yane akan menirapa manusia
itu sendiri, karena hak atas tanah di Indonesia menurut
UUPA mempunyai fungsi sosial (pasal 6 UUPA)•
Berhubung dengan fungsi sosial hak atas tanah, ma
ka adalah suatu yang wajar manakala terhadap tanah atau
lahan tersebut, harus dipelihara kesuburannya dan dicegah
kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja
dibebankan pada pemiliknya atau peine gang hak atas tanah
tersebut, melainkan menjadi beban setiap orang, badan hu
kum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan
tanah ( pasal 15 UUPA )♦

11 Ibid., h. 27
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2• Peraturan-peraturan Mengenai Penggunaan Tanah
Peraturan perundang-undangan yang menyangkut peng
gunaan tanah sejak Indonesia merdeka masih terasa sangat
kurang dan belum menadai jika dibanding dengan perkembangan masyarakat yang terus melaju. Seiring dengan ituf pea>tambahan penduduk terus meningkat menurut deret ukur, se
dang kondisi lahan pertanahan bersifat statis. Di lain
pihak, perkembangan ilmu pengetahuan dan tcknologi canggih inenuntut manusia untuk berupaya mengimbangi sehingga
kelestarian tanah dapat diharapkan sebagai sumber kelangsungan hidup dan kehidupan manusia.
UUPA sebagai andang-undang produk national adalah
peraturan dasar pokok-pokolc agraria yang dalam operasionalnya masih memerlukan peraturan perundang^ur^langan se~
bagai petunjuk pelaksanaan (juklak). Peraturan perundangundangan yang mengatur penggunaan tanah sejak terbentuknya UUPA ssmpai dengan akhir Repelito TV ini adalah seba
gai berikut :
1. UU L:o,3B Prp. Tahun 1960, tentong Penggunaan dan
Penetapan Luas Tanah untuk tanaman-tanamon tertentu. Undang-ixndang ini semula adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang IJomor 38 Tahun 1960,
kemudian dengan UU. Uo.1 Tahun 1961

(LK. Tahun 1961

Ho. 3) disahkan menjadi Undang-undang) ;

12

12

Ibid. ,h. €63
M I L 1K
PERPUSTAKAAN
'UNIVFRSITAS AlRLAN GGA"
I
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UU Ko.33 Prp* Tahun 19GO tentang Penggunaan clan
Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-tanaman Tertentu, diubah dan ditambah dengan UU Ko.20 Tahun
1964 (LN Tahun 1964

120). Undang-undang ter

sebut sebagai tindak lanjut pasal 14, 24 dan pasal 53 UUPA.13
2. UU Ho.51 Prp. Tahun I960 (Ll'T Tahun I960 Ho.158)
'tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa,Izin Yang
Berhak Atau Kuasanya ;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 51 Tahun I960 ini dengan UU ITo*1 Tahun 19 61
(LN Tahun 1961 No.3) telah diaahkan menjadi
Undang-undang
3* Instruksi Menteri Dalam 1'Iegeri Homor 2'Tahun 1982,
tentang Penertiban Tanah di Daerah Perkotaan Yang
'

Dikuasai Oleh Badan Hukum/Perorangan Yang Tidak
Dimanfaatkan/Uiterlantarkan ;

4* Keputusan Menteri Dalam Kegeri Nomor 268 Tahun
1982 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan'Penertiban/
Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi Dan Atau
Dikuasai Oleh Perusahaan-perusahaan ;
5. UU No.4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Ko*12) tentang

13ibid.

'

U Ibid., h. 677
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Pokok-pokok Pengel-olaan Lingkungan Hidup ;
Peraturan-peraturan operational lain mengenai peng
gunaan tanah, telah ditetapkan dalam Ketetapan Kajelis Permusyawaratan Rakyat (TAP. ItfPR) Komor II/HPR/1983, tentang
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHIT) yang menyangkut bidang agraria dan telah dijabarkan dalam Keputusan Presiden
Republik Indonesia (Keppres.R.I.) Nornor 21 Tahun 1984 ten
tang Rencana Pembangunan Lima Taliun IV (1984/85-1938/89). 1

Kejautusan P r e s i d e }'■2 m 21 Tahun 1984)
Buku III,"Percetakan ICegara R.I., 19£4» h. 405 - 421
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. BAB III

TIMBULNYA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK
ATAU KUASANYA
1• Satar Belakans Penyebabnya
Indonesia sebagai negara agraris adalah mantan ne
gara jajahan bangsa asing selama + 350 (lebih kurang tiga
ratus lima puluh) tahun. Dalam waktu yang cukup lama tersebat tatanan sosial ekonomi dan politik bangsa dan negara
adalah semata-mata bergantung pada negara asing sebagai ne
gara penjajah. Keadaan kependudukan khususnya, apalagi yang
berdiam di Pulau Jawa yang sudah sarat dengan jumlah penduduk yang padat, sama sekali tidak ada program pembBngunsn
bidang kependudukan dan pertanahan. Kondisi sosial ekonomi
bangsa Indonesia yang demikian dapat dimaklumi karena seratus prosen berstatus sebagai nehara jajahan. Jumlah pen
duduk yang sudah padat (Pulau Jawa tahun 1930 sudah mencapai jumlah + 60 juta) tidak ada upaya pencegahan, sehingga
jumlahnya kian membengkak. Keadaan ini berlanjut sampai se16
karang, kendati berbagai upaya telah ditempuh.
Dalam kondisi jumlah penduduk yang terus meningkat,
tentunya sangat dibutuhkan lahan pertanahan yang memadai,
balk untuk perumahan maupun untuk bercocok tanam.
Baru pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia memproklamasikan diri sebagai

16

Kartasapoetra G. et.al., Op.cit.. h. 27
15
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Negara Indonesia Merdeka’yang berdaulat penuh, segera bangkit sebagai bangsa yang mempunyai harga diri, mempunyai
harkat dan martabat sama dengan bangsa-bangsa lain yang te
lah merdeka.
Perjuangan dalam rangka merebut kemerdekaan inilah
amat diperlukan lahan pertanahan (pertanian) sebagai cadangan bahan makanan dalam keadaan darurat perang merebut kemerdekaan tersebut.
Dalam masa transisi, tepatnya pada tahun 1948, telah
dibentuk Panitia Agraria Yogyakarta* Upaya Pemerintah Pusat
(waktu itu beribu kota Yogyakarta), telah mencoba menyusun
Rancangan Undang-undang (RUU) bidang agraria, sebagai pengganti Agrarisch Wet (S. 1870 - 55) yang merupakan undangundang produk kolonial yang telah berhasil memporak-poran17
dakan kondisi hukum pertanahan di Indonesia*
Sebagai Negara agraris yang baru merdeka, Indonesia
tergolong dalam barisan negara-negara yang sedang berkembang sehingga kondisi struktur sosial ekonomi masyarakat
rata-rata masih berada dibswah standar. Keadaan demikian
mempunyai pengaruh luas terhadap jumlah pertumbuhan pendu
duk* Jika kita perhatikan hasil sensus penduduk tahun 1980
angka kelahiran (fertilitas) masih bergerak jauh lebig ce18
pat, jika dibanding dengan jumlah angka kematian (mortalitas)•

I^Wantjik Saleh K., Hak Anda Ataa Tanah, Ghalia In
donesia, Jakarta, 1985, h. "5
<18

Imam Sudiyat, Op*cit*, h*
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Di samping hal-hal seperti tersebut di atas, juga
perlu diperhatikan banyaknya tanah perkebunan atau tanah
pertanian yang tidak diusahakan dan atau sengaja diterlantarkan oleh yang berhak atau kuasanya*
Hal-hal tersebut merupakan faktoi^-faktor penyebab
19
pemakaian tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya*
Faktor penyebab lainnya adalah letak geografis Indonesia
sebagai Negara Kepulauan, yang berakibat timbulnya problema tentang penyebaran penduduk yang tidak merata. Ada
daerah yang sangat padat penduduknya (Pulau Jawa), dan di
lain pihak terdapat daerah. yang sangat jarang penduduknya
(Pulau Kalimantan, Irian Jaya, dll.)
Demikian latar belakang penyebab timbulnya pemakai
an tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Juga, suatu hal yang penting untuk diperhitungkan adalah kondisi
perekonomiun penduduk rata-rata masih berada dibawah stai>dar, utamanya antara penduduk yang berdiam di daerah pedesaan. Keadaan demikian mempunyai pengaruh yang tidak kecil
20
terhadap tumbuhnya urbanisssi yang tidak mudah teratasi.
2. Garls Kebi.jaksanaan Pemerintah
Sebagai akibat penjajahan yang cukup lama di bumi
Nusantara ini, maka pada waktu itu masalah hukum tanah dan
kependudukan adalah sangat bergantung pada politik koloni-

^Kartasapoetra G. et.al., loc* cit.. h.12
20

Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur, Beberaoa
Peraturan Perundangan Agraria. KORPRI Prop.Daerah Tk.I Ja
wa Timur, Surabaya7 197?> h. 36
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al yang diberlakukan untok negeri jajahan dan rukyatnya.
Pada saat kemerdekaan tanah air berhasil direbut
oleh bangsa Indonesia, maka segera masalah tanah (hukum
pertanahan) mendapat prioritas untuk digarap. Setelah melaui berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya pada tahun
1960, tepatnya pada tanggal 24 September 1960, Rancangan
Undang-undang (RUU) Pokok-pokok Agraria berhasil disahkan
menjadi UU Wo*5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok21
pokok Agraria atau disingkat UUPA.
UUPA atau Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, ti
dak akan berfungsi tanpa diikuti undang-undang lain dan
atau peraturan perundang-undangan lain sebagai petunjuk
pelaksanaan. Maka secara bertahap sesuai dengan kondisi
dan situasi diterbitkan berbagai macam peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan masalah pertanahan.
Pada akhir penghujung tahun 1960, dalam waktu hanya
tiga bulan setelah UUPA diundangkan, tepatnya pada tanggal
14 Desember 1960, Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Ta
nah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, disahkan menjadi
undang-undang oleh UU Ho*1 Tahun 1961

(LN Tahun 1961 Ho.3)*

Selanjutnya, diikuti dengan pencabutan beberapa undangundang yang masih berlaku sebelum UU Ho.51 Tahun 1960 tej>
sebut, yaitu :

?1I M d
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a. Ordonansi "Onrechtmatige occupatie van gronden"
(S. 1948 - 110) ;
b. XTCJ Darurat No. 8 Tahun 1954 (LN Tahun 1954 No.65);
c. UU Darurat No. 1 Tahun 1956 (LN Tahun 1956 No. 45).

22

Dalam hal ini Pemerintah menyadari bahwa masalah peraakai8 n tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ini ti
dak bersifat sementara, tetapi berkelanjutan. Oleh karena
itu, dipandang lebih tepat apabila peraturan perundang undangan yang didasarkan atas ketentuan Undang-undang Keadaan Bahaya, diubah dan diganti dengan Peraturan Pemerin
tah Pengganti Undang-undang (PERPU), yaitu UU Prp.No. 51
Tahun 1961 den selanjutnya dengan UU No.1 Tahun 1961 di23
sahkan menjadi Undang-undang.
Kebijaksanaan Pemerintah dalam pengaturan masalah
pemakaian tanah secara tidak sah itu, memerlukan tindakandan langkah yang mempunyai dampak luas dan kompleks sifatnya, artinya tidak hanya berbatas pada bidang agraria dan
pidana, namun menyangkut pula bidang sosial-ekonomi, transmigrasit dll. Tetapi sebagai langkah awa'l Pemerintah memandang perlu mengambil tindakan untuk mencegah meluasnya perbuatan dimaksud, dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai daser hukum yang berujud Peraturan Pemerintah
24
Pengganti Undang-undang (UU Prp. No#51 Tahun 1961).

22 Ibld., h. 37
2^Boedi Harsono, Op.cit.. h. 677

24 Tbid., h. 684

Skripsi

PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK / KUASANYA DALAM
KAITANNYA DENGAN UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA

BOEDI OETOMO

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

20

Dalam ketentuan pasal 2 juncto pasal 6 ayat (1a)
UU Prp. No.51 Tahun 1961 dinyatakan, bahwa pemakaian ta
nah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah
suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidfina*
Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, merupakan tindak pidana, namun juga tidak dibenarkan jika
yang berhak atas tanah atau kuasanya membiarkan tanahnya
dalam keadaan terlantar. Bahkan menurut ketentuan perun
dang-undangan yang berlaku, perbuatan atau sikap menelantarkan tanah, kendati tanah dengan hak milik, hak guna
bangunan dan atau hak guna usaha, maka hak-hak atas tanah
tersebut dapat dicabut. Atau dengan kata lain bahwa hak
atas tanah tersebut hapus demi hukum (vide : pasal 27,
34, dan pasal 40 UUPA ).25
Berhubung dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam
penyelesaian pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau
kuasanya, belum menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, maka Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan departemen-departemen lain, telah menempuh beberapa kebijaksanaan, an
tara .lain, sbb. :
a* tsnah-tanah perkebunan /perhutanan dan tanah-tanah
yang dikuasai oleh Negara yang telah dipakai untuk
kepentingsn Pemerintah supaya tetap terjamin 5

2.5Ibid.
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b. tanah-tanah perkebunan/perhutanan dan tanah-tanah
yang dikuasai oleh Negara yang telah diduduki rakyat untuk perumahan/perkampungan agar tetap dijamin
dan tetap ditempatnya masing-masing, sehingge merupakan perkampungan yang teratur balk, sambil menunggu penukaran tanah lain ;
c. tanah-tanah perkebunan/perhutanan dan tanah-tanah
lain yang dikuasai oleh Negara telah digarap oleh
rakyat untuk tanah pertanien dan tidak dipergunakan
lagi oleh Pemerintah/mstansi yang berkepentingan,
pada daaarnya akan dijadikan tanah pertanian dan dibagi-bagikan kepada rakyat yang menggarapnya demi
untuk memperbaiki sosial-ekonominya dan meningkatkan
26
produksi pertanian.
Garia kebijaksanaan lain yang ditempuh Pemerintah,
dalam hal ini Direktorat Jenderal Agraria, atas nama Kenteri Dalam Negeri, telah mengeluarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri (PMDN) atau Peiroendagri, tanggal 1 Juni 1978
Nomor 3 Tahun 1978, tentang Fatwa Tata Guna Tanah. Permendagri No.3 Tahun 1978 ini ditujukan kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, untuk dilakeanakan di
27
daerahnya masing-masing.
Garis kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang perta-

26

Direktorat Jenderal Agraria Prop.Jatim, Op.cit.

h. 37

2^loc»cit., h. 38
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nahan tampak lebih terarah setelah masalah pertanahan dimasukkan pula dalam TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Garisgaris Besar Haluan Negara (GBHN), kemudian diprogramkan
dalam Keputusan Presiden R.I. No.7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) III (Tahun 1979/801983/84). Oleh karena itu, pembangunan bidang pertanahan
yang sudah dicantumkan dalam catur tertib pertanahan selama Pelita III dan Pelita IV (19 84/85-1989/90), bukan hanya
menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan atau Pemerin
tah Daerah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab ma28
syarakat eeluruhnya.
Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan garis kebijaksanaan tersebut, langkah-langkah penertiban telah diambil,
diawali dengan mengadakan inventarisasi atas tanah yang
tidak dimanfaatken atau diterlantarkan* Terhadap tanah tanah semacam itu pemiliknya atau yang menguasainya diberikan tegoran atau peringatan secara tertulis. Di samping
itu, diadakan pengawasen yang lebih intensif, agar tanah
dimanfaatkan secara nyata dalam usaha pembangunan Daerah
setempat* Tegoran atau peringatan diberikan betas waktu
29
sampai dengan tanggal 24 September 1982.
Dalam hubungan dengan garis kebijaksanaan tersebut,
kepada masyarakat luas ditegaskan bahwa tanah bukanlah me-

1984. Buku III, Percetaken Negara,
29
. Boedi Harsono, loc.cit.. h. 695
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rupakan objek spekulasi rtntuk dikomersilkan semata-mata,
melainkan haras didayagunakan seoptimal mungkin, agar
fungsi sosial tanah di Indonesia ini dapat dirasakan menfaatnya oleh masyarkat luas*
Demikianlah, antara lain maksud dan tujuan Instruksi Menteri Dalam Hegeri tanggal 13 Januari 1982, Nomor :
2 Tahun 1982, tentang Penertiban Tanah di Daerah Perkotaan yang dikuasai oleh badan hukum atau perorangan yang
tidak dimanfaatkan atau diterlantarkan#
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.BAB IV

DAMPAK YANG TIMBTJL KARENA PEMAKAIAN TANAH
TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA
1• Dampak Yang Timbul
Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa
nya akan menimbulkan dampak yang luas, utamanya terhadap
pembangunan hukum pertanahan (hukum agraria)• Pembangunan
hukum pertanahan yang sudah digariskan secara mendasar da
lam ketentuan UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104,
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menjadi terhambat atau minimal tidak selancar sebagaimana yang diharapkan.
Kondisi pertanahan di Indonesia yang demikian itu
secara langsung dapat dirasakan, utamanya terhadap penyelenggaraan fungsi agraria dalam bidang-bidang sbb* j
a. tat a. guna tanah (land-rtse) ;
b. landrefoiro ;
c. pengurusan. hak-hak. tanah ;
d« administrasi. pertanahan/p/endaftaran tanah.

30

Adapun pembidangan fungsi agraria tersebut dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :
a* Tata Guna Tanah

30
Direktorat Agraria Jawa Timur, Beberapa Peraturan
Perundanfian Agraria. K0RPRI Daerah Jawa Timur," Surabaya,
W f 9 \ t. 3
M1L1K
perpustakaan
* U N I V r ° . . :;f

<,
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Fungsi tata guna tanah memberikan pengarahan dalam
rangka meningkatkan efisiensi penggunaan tanah sesuai de
ngan persediaan dan kemampuan tanah untuk keperluan berbagai macam penggunaan bagi masyarakat di dalam memelihara
kesuburan tanah, mencegah kerusakan„dan meningkatkan produksi*
Penyelenggaraan fungsi tata guna tanah (land use)
mempunyai tujuan bahwa penggunaan bumi, air, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya harus berdaya guna dan
berhasil guna, seimbang, serasi, agar diperoleh kemanfaatan seoara optimal,.dan berkesinarnbungan menuju kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata
31
dalam lingkungan hidup yang tenteram dan tertib*
b. Landreform
Landreform di Indonesia pada dasarnya adalah membatasi penguasaan dan pemilikan tanah oleh Badan Hukum atau
perorangan. Di samping itu, pelaksanaan Landreform dalam
arti yang sebenarnya tidak terbatas sampai pada tindakan
redistribusi (membagi-bagi) atas tanah kelebihan (absentee)
saja, melainkan harus disertai pula dengan tindak lanjut
(follow up), antara lain, dengan memberikan bimbingan dan
*1
sarana-sarana untuk meningkatkan produksi serta teknis pengolahan tanah* Dalam hal inilah pelaksanaan Landrefoiro di

31 Ibid.. h. 4
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Indonesia belum bejalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Pengurusan Hak-hak Atas Tanah
Bidang pengurusan hak-hak atas tanah pada pokoknya
bersifat pelayanan umum terhadap masyarakat, badan-badan
hukum, instansi-instansi Pemerintah yang memerlukan tanah
untuk kegiatan usahanya, pencabutan hak dan pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah. Tanah-tanah yang dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada seseorang, badan hukum
dan instansi Pemerintah adalah tanah yang dikuasai langaung oleh Negara sesuai dengan tujuan penggunaan dan kebutuhan yang wajar. Pengawasan pemindahan hak perlu diadakan
dengan sistem pemberian atau penolakan izin berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan sosial ekonomi dan sosial politik dan kepentingan pembangunan.
Pelaksanaan fungsi agraria yang sangat penting ini
menjadi terganggu atau tidak selancar seperti yang diharapkan karena beberapa faktor, antara lain, dengan timbulnya
pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang
i* 32
sah.
d. Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah adalah salah satu pelaksanaan fung~
si agraria yang bertujuan teroapainya jaminan dan kepastian
hukum hak-hak atas tanah, Apabila pelaksanaan fungsi agra-

32ibid
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ria dalam bidang pendaftaran tanah sudah terlaksana di seluruh wilayah Negara Indonesia, maka dengan sendirinya
dampak yang ditimbulkan oleh pemakaian tanah tanpa izin
yang berhak atau. kuasanya yang sah akan berangsur-angsur
menjadi berkurang*
Pendaftaran tanah tersebut meliputi :
a. pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah ;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak
tersebut ;
c. pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku se
bagai alat pembuktian yang kuat.
Oleh karena itu, yang dianut oleh Pemerintah RI
ialah pendaftaran tanah yang bersifat hukum (rechts kadaster), bukan pendaftaran tanah untuk keperluan pajak (be33
la st ing ka da st er)♦
2. Cara Penanggulangannya
Dampak negatif yang timbul sebagai akibat pemakai
an’ tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah,
cukup luas dirasakan, utamanya yang menyangkut langsung
pelaksanaan fungsi keagrariaan. Bagaimanakah penanggulangannya, sehingga dampak negatif tersebut mampu dicegah,
atau minimal dapat dikurangi.
Program kerja Bepartemen Dalam Negeri, dalam hal ini
Direktorat Jenderal Agraria, bahwa dalam Pelita III dan pro-

■^V/antjik Saleh K., Hak Anda Atas Tanah, Ghalia In
donesia, Jakarta, 1985, h* 25
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gram operasionalnya (1979/80-1984/85) yang dilanjutkan
dalam Pelita XV dan program operasionalnya (1985/86 1990/91)» telah ditetapkan kebijaksanaan pokok bidang per
tanahan, yaita Catur Tertib Pertanahan, yang merupakan kebijaksanaan bidang keagrariaan, harus menjadi landasan dan
sekaligus sasaran untuk mengadakan penataan kembali penggunaan/pemakaian, penguasaan dan pemilikan tanah, sebagai
pelaksanaan TAP MPR No.IV/MPR/1978 tentang GBHN, juncto
Keppres RI No.7 Tahun 1979, tentang Repelita XXI(bidang
agraria},dan TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN, juncto
Keppres. RI No.21 Tahun 1984t tentang Repelita IV (bidang
agraria), utamanya untuk menunjang usaha meningkatkan kemampuan dan potensi petani-petani tidak bertanah atau mempunayi tanah tetapi kurang dari 1/2 ha. ^4
Adapun Catur Tertib Pertanahan tersebut raeliputi ;

1 . tertib hukum. pertanahan ;
2%. t.ertiT? administrasi pertanahan ;

3 *~ tertib penggunaan tanah ;
4 . tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.
Kebijaksanaan Pemerintah dalam pembangunan bidang
pertanahan yang sudafe menjadi amanat GBHN tersebut, harus
dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab oleh segenap aparat agraria dan segenap rakyat Indonesia tanpa kecuali.

^ ^Keppres RI No.7 Tahun 1979,(Repelita III),h. 215
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Dalam hal ini, untuk raenuju tercapainya catur tertib bidang pertanahan, Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri telah melaksanakan berbagai kegiatan, utamanya dalam bidang hukum atau peraturan perundang-undang
an aebagai pelengkap petunjuk pelaksangan UU Ko.5 Tahun
1960, LN Tahun 1960 Ho. 1 04 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria.
Secara garis besar, masing-masing tertib perlu dii elaskan sebagai berikut

1. Tertib Hukum Pertanahan
Dirasakan masih banyak terjadi penguasaan/pemilikan
dan penggunaan atau pemakaian tanah oleh orang atau badan
hukum dengan cara yang melanggar peraturan perundang-un
dangan agraria yang berlaku* Dengan kata lain, pemakaian
tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya secara sah. Atau
dapat juga penggunaan tanah secara melampaui batas yang diperbolehkan (absentee), penguasaan tanah secara berkedok
(berselubung)• Hal ini semua menunjukkan adanya penguasaan,
pemilikan dan pemakaian tanah di luar jalur hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan timbulnya kegoncangan ekonomi
dan keresahan sosial lainnya sampai berlarut-larut.
Untuk mengatasi kondisi pertanahan di Indonesia se
bagai usaha untuk mewujudkan tertib hukum yang mengarah pa
da penataan kerabali dan pengendalian terhadap tugas keagra-
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riaan, harus selalu diimbangi dengan kelengkapan sarana
hukum pertanahan* Kal ini sangat penting sebagai landasan
untuk mev/ujudkan tertib hukum*
Dalam GBHIT, demikian pula dalam ketentuan pasal 11
ayat (2) UUPA telah diatur bahwa golongan ekonomi lemah
(petani penggarap/buruh tani) perlu mendapatkan perlindungan hukum atas kepentingannya. Kebijaksanaan tersebut telah
tertuang dalam UU Ho. 56/Prp/1960 juncto PP Ho. 224 Tahun
1961 yang mengatur tentang batas luas tanah pertanian yang
dapat dimiliki seseorang/badan hukum serta pembagiannya
(redistribusi). Begitu pula, dengan UU Ho.2 Tahun 1960 jo.
Inpres Ho.13 Tahun 1980 tentang Perjanjian Bagi Hasil di
Indonesia, diharapkan agar para petani penggarap dan buruh
tani memperoleh pemerataan pembagian pendapatan dan keadilan.
2. Tertib Administrasi Pertanahan
Mesyarakat telah merasakan bahwa pelayanan yang me
nyangkut tanah masih berbelit-belit dan menuntut pembiayaan
yang mshal, seperti prosedur penyelesaian permohonan hak
atas tanah sampai dengan penerbitan sertifikatnya. Uasih
terjadi pungutan-pungutan liar (pungli) di luar biaya re*smi yang sudah ditentukan.
Dalam kegiatan yang berlcaitan dengan keagrariaan
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pada umumnya, pendaftaran tanali pada khususny'a, maka ter^
tib hukum dan tertib administrasi pertanahan merupakan
porsi yang diutamakan. Tidak ada manfaatnya suatu kegiatan keagrariaan tanpa diikuti dengan tertib hukum dan ter
tib administrasi pertanahan#
Dalam penjelasan PP No.10 Tahun 1961 ditetapkan bah
wa suatu inventarisasi pertanahan lengkap haruslah dibuat
secara seksama, sistematis, dan berkesinambungan. XJntuk itu
perlu dipersiapkan data-data lengkap yang sesuai dengan ke
adaan di lapangan. Oleh karena itu, dalam menanggulangi usaha-usaha menuju tertib administrasi pertanahan, harus
diupayakan pola kebijsksanaan yang menyeluruh, baik bidang
organisasi, tata kerja, personalia, keuangan maupun prasa37
rana demi tercapainya tertib tersebut.
3. Tertib Penggunaan Tanah
Dalam tertib ini perlu ditumbuhkan pengertian pentingnya arti penggunaan tanah sesuai dengan bates kemampuan
tanah dan peruntukannya. Penggunaan tanah harus berasaskan
pemanfaatan tanah secara optimal, seimbang, serasi antara
berbagai keperluan dan asas kelestarian dalam mewujudkan
kesejahteraan banyak. Hal ini sesuai dengan jiwa dan semangat pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pasal 2, 13, 14, dan 15
UUPA.

37
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«
Dalam Garis-garis Besar Haitian Negara (G3HN) telah
ditetapkan, bahwa agar pemanfaatan tanah sungguh-sungguh
untuk membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan
mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat
Indonesia dan kelestariannya, maka perlu dilaksanakan penataan kembali mengenai penggunaan, penguasaan,dan penj.likan tanah.
4« Tertib Pemeliharaan Tanah don Lingkungan Hidup
gejalan dengan kegiatan pembangunan yang berpengaruh pada perubahan positif tetapi tidak menimbullcan keresahan masyarakat, bahkan secara langsung dapat dirasakan
manfaatnya.
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menetapkan
bahwa kegiatan.pembangunan ekonomi harus memperhatikan sumber^sumbex- alam dan lingkungan hidup manusia untuk generasi selanjutnya.
Pemeliharaan tanah adalah menjaga dan rnenambah.kesuburan serta mencegah kerusakannya merupakan tugas tiap
individu untuk mengamankannya. Oleh karena itu, setiap orang, badan hukum atau instansi Pemerintah bila menguasai,
memiliki atau menggunakan tanah untuk tujuan pertanian wajib menjaga kesuburan dan kelestariannya* Bagi usaha-usaha
non

pertanian diwajibkan pula menghindari terjadinya ke-

h. 225
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rusakan tanah dan pencemaran lingkungan.^
Pembangunan industri atau non pertanian perlu didasarkan pada rencana pembangunan daerah, sehingga dapnt
dihindari kemungkinan pencemaran lingkungan yang merugikan penduduk sekitarnya. Kerusakan tanah dan lingkungan
pada dasarnya disebabkan oleh padatnya penduduk, penggarapan, pemakaian atau penggunaan tanah secara liar atau
tanpa izin kuasanya • 40
Oleh karena itu, pentingnya pencegahan, pengendalian dan pengawasan dengan sarana fatwa tata guna tanah dan
pemantauan (monitoring) tata guna tanah, setelah suatu proyek pembangunan itu berjalsn atau seleoai. Prinsip kegiatan pemantauan atau monitoring itu diatur dengan Permendagri
Nomor 5 Tahun 1974 yang memberikan tugas kepada gubernur/
bupati/walikotamadya, untuk mengadskan pengawasan pelaksanoan pare pengusaha yang telah memperoleh izin lokasi dan pernberian hak guna bangunan atas tanah yang dikuasai. DI sam
ping itu, Permendagri fto.3 Tahun 1978 tentang Patv/a Tata
Guna Tanah yang mengharuskan adanya fatwa tata guna tanah
dalam pemberian hak atas tanah termasuk juga kegiatan-kegi41
atan dalam pelaksanaan landreformo

^ Panjelasan UU ,1*0.5 .Tahun 19.6.9 (UUPA),pasal 15
4°Ibid.
^Direktorat Agraria Jatim, op.cit., h. 13
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BAB V
PENUTUP
1* Kesimpulan
Penulisan skripsi ini sainpailah pada bab penutup
yang berupa kesimpulan dan saran dalam bentuk resume dan
rangkuman sebagai berikut s
a. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 104> tentang Peraturan Da
sar Pokok-pokok Agraria, atau disingkat UUPA ada
lah undang-undang produk nasional yang sampai dewasa ini masih relevan sebagai pedoman dasar dalam
melaksanakan program-program pertanahan di Indone
sia ;
b* bahwa dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN),
program pembangunan pertanahan telah dicanangkan
berupa :

1 . tertib hukum pertanahan ;
2 * tertib administrasi pertanahan ;
tertib penggunaan tanah ;

4 * tertib pemeliharaan tanah d^n lingkungan
hidup.
c* bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau
kuasanya seoara sah adalah suatu perbuatan melanggar hukum, sebab perbuatan tersebut merupakan salah
satu sumber keresahan dalam masyarakat yang berakibat terganggunya stabilitas nasional ;

34
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2. Saran
Dengan harapan akan merupakan sumbangan positif da
lam raiigka pembangunan pertanahan di Indonesia, maka dalam
mengakhiri penulisan skripsi ini saya sampaikan saran-saran
sebagai berikut s
a. bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960,
Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104» tentang Per
aturan Dasar Pokok-pokok Agraria, masih perlu ditingkatkan terus, dikembangkan dengan peraturan pea>undang-urldangan lainnya (misalnya, UU, PP, Keppres,
Permendagri* dll.) sebagai petunjuk pelaksanaan
(juklak) disesuaikan dengan gerak laju pembangunan.
Sehubungan itu, kiranya RUU Tata Guna Tanah, RUU
Hak Milik Atas Tanah, dan lain-lain perlu segera
disusun dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) hasil Pemilu 1987 nanti ;
b. bahwa praktek-praktek spekulasi di bidang pertanah
an,

pencaloan, dan penyimpangan-penyimpangan lain

yang bertentangan dengan ketentuan pasal 33 ayat(3)
UUD 194-5, masih sering kit a dengar melalui media
massa. Oleh karena itu, penyimpangan-penyimpangan
tersebut harus sedini mungkin diluruskan dengan jalan meningkatkan pelaksanaan program pertanahan yang
dicanangkan oleh Pemerintah dalam GBHN berupa prog
ram catur tertib pertanahan ;
c. bahwa tingkat kesadaran hukum, terutama bidang hu-
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d. bahwa pemeliharaan terhadap kelestarian dan kesuburan tanah secara langsung maupun tidak langsung
- adalah pemeliharaan sumber daya alam dan kelestari- ■
an lingkungan ;
e. bahwa perbuatan menelantarkan tanah adalah suatu
perbuatan yang tidak terpuji dan bertentangan de
ngan ketentuan Undang-undang N 6mor 5 Tahun 1960,
Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tentang Per
aturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan atau suatu
sikap yang tidak menghiraukan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982, tentang Penertiban Tanah di Daerah Perkotaan Yang Dikuasai oleh
Badan Hukum/Perscorangan Yang Tidak Dimanfaatkan/
Diterlontorkan, serts bertentangan pula dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 12, tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
f. bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk sum-ber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai kurnia Tuhan Yang Mahaesa, merupakan
sumber kemakmuran yang perlu dibina dan dikembangkan penggunaannya untuk mencapai sebesar-besar ke
makmuran dan kesejahteraan rakyat, menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan PanCasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik In
donesia.
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kum agraria perlu0dlbins secara berkesinambungan,
aebab salah satu faktor timbulnya permasalahan
di bidang pertanahan, karena masih tipisnya (awam)
terhadap kesadaran hukum* Oleh karena itu, kegiat
an penyuluhan hukum, utamanya kepada masyarakat pedesaan atau para petani golongan ekonomi lemah*
Dengan peningkatan penyuluhan hukum (agraria), diharapkan rakyat dapat mengerti dan mengetehui hu
kum (agraria) sehingga tidak mudah dibodohi oleh
sementara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab;
d. bahwa semua tindakan-tindakan dan perbuatan yang
bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan
tanah, harus diambil tindakan tegas tanpa pandang
bulu.
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