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B A B. I 

PENDAHULUAN

1, Permasalahan : Latar Belakanp; dan Rumusannya

Ditinjau dari dua sudut yang saling berkaitan, sudut 

geografis dan sudut demografin, Indonesia terdiri dari be-; 

ribu-ribu pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan. 

Pul/au-pulau yang tersebar dan bcraneka bontuknyn itu memikul 

beban, berupa manusia yang mendiami, dengan proporsi talc 

berimbang,

Sesuatu yang dilakukan biasanya dengan membuat perban- 

dingan antara pulau Jawa plus pulau Madura dengan pulau-pulau 

di luar kedua pulau di atas* Pulau Jawa plus pulau Madura 

luasnya hanya 7% dari luas wilayah Indonesia dengan lebih 

60% dari penduduk Indonesia yang berjumlah 160 juta mendia- 

minya.1 Hal ini berarti, 93% dari luas wilayah Indonesia ha

nya didiami kurang ^0% dari keseluruhan penduduk Indonesia. 

Penyebaran tak merata adalah kata-kata yang tepat untuk me- 

ngatakan data di atas secara singkat.

Selain penyebaran tak merata dalam masalah kependuduk- 

an di Indonesia, juga adalah masalah pertumbuhan penduduk 

yang begitu cepat. Pertumbuhan penduduk di Indonesia pada 

tahun 1983 menunjukkan angka 2,2/|#.r- Ccpatnya pertumbuhan

Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun, Editor, Trans- 
migrasi di Indonesia ( 1905 ■ 1985 )* Cet* Kedua, UI Press, 
Jakarta, 1985, hal. 129

2Ibid.. hal. 128

1
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2

penduduk akan lebih terasa akibatn.ya bagi daerah-dacrah yang 

eudah padat penduduknya,

Indonesia, merupakan Negara yang kehidupan rakyatnya 

dan perekonomiannya bercorak agraris. Peranan bumi, dalam 

hal ini dimaksudkan dongan bumi adalah perinukaan bumi dan 

untuk selanjutnya disebut tanah, cangatlah besar. Tanah me

rupakan sumber daya alam dan faktor produksi yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup menusia.

Timbul suatu paradok yang besar, pulau Jawa plus pu- 

lau Madura dengan luas tak seberapa, tetapi dengan jumlah 

penghuninya, manusia, yang besar, Di lain pihak, pulau-pulau 

di luar kedua pulau tersebut di atas dengan luas yang beyar, 

tetapi dengan jumlah penghuninya yang tak seberapa besar* 

Akibat dari sebab di atas adalah manusia, yang sebagian be

sar hidupnya bergantung dari tanah atau bertani, di pulau 

Jawa plus pulau Maduro kebanyakan hanya dapat memiliki, bah- 

kan menguasai tanah untuk dimanfaatkan dengan bagian-bagian 

kecil saja,

Adanya tanah yang dimiliki dengan luas yang sempit 

juga disebabkan oleh.proses penyempitan atau proses pemecahan 

tanah, khususnya-tanah pertanian. Proses penyempitan tanah, 

terutama disebabkan jual beli tanah, membuat tanah berada 

dalam polukan orang-orang tortcntu dongan 3uac yan i? dapat 

membelalakan mata, dan membuat petani-petani gurem beserta 

buruh-buruh tani yang sudah frustrasi bertambah frustrasi 

melihat penyebaran tanah yang tidak merata dan dirar.akan 

tidak adil.

Petani yang sudah kehilangan tanahnya, yang kemungki-
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nan menjadi petani penggarap atau buruh tani, dan petani 

yang memiliki tanah dengan luas tak seberapa susah untuk 

mencukupi kobutuhan hidup sehari-hari, apalagi untuk mcning- 

katkan taraf hidup mereka kearah yang lebih baik. Keadaan 

ini menimbulkan kemelaratan menahun bagi petani di pulau 

Jawa plus pulau- Madura, karena untuk melakukan pekerjaan 

lain terasa sulit.

Jalan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam 

menangani ketidakseimbangan penyebaran penduduk atau karena 

suatu keadaan memaksa, misalnya karena suatu daerah terkena 

bencana alam, yaitu memindahkan penduduk yang berdiam di- 

pulau Jawa dan pulau Madura ke pulau-pulau di luar kedua pu

lau tersebut di atas. Dengan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 

1973 ditetapkan juga pulau Bali dan pulau Lombok ricbagai da

erah yang penduduknya perlu dipindahkan. Usaha pemindahan 

penduduk ini di Indonesia dikenal dengan nama Transmigrasi.

Usaha untuk memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke- 

pulau-pulau lain yang kurang padat penduduknya sudah dimulai 

sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda dengan nama Koloni- 

sasi. Kolonisasi yang dijalankan, di atas kertas dengan ala- 

san kelebihan penduduk pulau Jawa atau kelebihan daya tampung 

pulau Jawa. Di samping alasan tersebut, ada alasan lain yang 

terserabunyi, misalnya dengan dipindahkannya orang-orang, tc- 

rutama petani, dari pulau Jawa ke luar pulau Jawa, maka di- 

harapkan akan mcningkatkan produksi tanaman-tanaman yang laku 

di pasaran Eropa dengan membayar tenaga kerja yang murah.

Dalam rangka pelaksanaan transmigrasi, maka yang ter- 

penting adalah hubungannya dengan tanah karena tidak ada
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suatu proyek transmigrasi tanpa adanya suatu areal tanah 

tertentu yang dapat dipergunakan untuk tempat tinggal dan 

tempat untuk melakukan usaha, Apalagi, bagi mereka yang hi- 

dupnya tergantung dari keahlian mengolah tanah, maka soal 

tanah menjadi sabungan dan sambungan nyawa.

Tanah untuk keperluan pelaksanaan transmigrasi sering- 

kali disediakan oleh Pemerintah. Pada masa kolonicasi, tanah 

untuk keperluan kolonis merupakan bantuan yang diberikan 

■oleh Pemerintah Hindia Belanda. Setelah berdirinya Negara 

Republik Indonesia, tanah untuk keperluan transmigran lebih 

banyak disediakan dan merupakan bantuan yang diberikan oleh 

Pemerintah Indonesia.

Dalam zaman kemerdekaan, usaha untuk memindahkan 

penduduk terus bertambah penggalakannya baik segi kualitas 

maupun segi kualitas. Hal ini berarti, bahwa tanah yang di

sediakan harus bertambah luas.

Sesuai dengan penggalakannya, maka tujuan diadakannya 

transmigrasi juga lebih dinu-mtapUan. Trarifiinigrawi bukan ha

nya untuk raemindahkan penduduk agar terdapat keseimbangan 

penyebarannya, 'tetapi dengan dipindahkannya dan tersebarnya 

penduduk tersebut adalah untuk. mencapai :

a. peningkatan taraf hidup mereka yang dipindahkanj

b. pembangunan daerah;

c. pembangunan yang merata di Indonesia;

d. pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga kerja;

e. kesatuan dan persatuan bangsa;

f. momperkuat portahanun dan kcamanan nasiona 1. ( pa.sa’I 

2 Undang-undang No, 3 Tahun 1972 );
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I?

g. penataan kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan 

tanah baik di daerah asal maupun di daerah tujuan 

( Tap. MPP No. II / MPR / 1983 ).

Dalam rangka pelaksanaan transmigrasi, maka Pemerintah 

memberikan tanah kepada transmigran pola pertanian seluas due 

hektar dan kepada transmigran bukan pola pertanian seluas 

seperempat hektar. Luas tanah tersebut merupakan luas minimal 

yang dapat diperoleh dan merupakan hak dari transmigran. Ta

nah yang diberikan kepada transmigran pola pertanian seluas 

dua hektar tersebut dapat diperluoo ;;epanjang momenuhi ko- 

tentuan agraria yang berlaku, kemampuan mengolah tanah, dan 

dilihat dari jenis usaha apa yang dilakukan.

Tanah seluas dua hektar untuk transmigran pola perta

nian diberikan secara bertahap. Tahap pertama diberikan tanah 

seluas satu seperempat hektar yang penggunaannya ditentukan 

untuk rumah dan pekarangan seluas seperempat hektar dan lahan 

usaha I seluas satu hektar. Tahap kedua diberikan tanah se

luas tigaperempat hektar untuk lahan usaha II* Lahan peka

rangan dan lahan usaha I dibuka oleh pihak Pemerintah, scdang- 

kan lahan usaha II dibuka oleh transmigran sendiri.

Pada tanah yang diberikan akan molekat scsuatu hak 

atas tanah. Dalam rangka pelaksanaan transmigrasi, maka hak 

atas tanah diberikan melalui dua cara, yaitu ada yang secara 

peningkatan hak,- maksudnya dari hak pakai atas tanah ke hal: 

milik atas tanah dan ada yang secara J.angsung, malusudnya k.c- 

pada transmigran pola pertanian diberikan hak milik atas tanah 

langsung. Terlepas dari adanya cara dalam pemberian hak atas 

tanah tersebut, pada akhirnya transmigran pola pertanian akan
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' memperoleh hak milik atas tanah.

Kenyataannya, pemberian hak milik atas tanah ini r,e- 

ring disalahgunakan oleh transmigran pola pertanian. Hak 

milik atas tanah tersebut sering dijual kepada pihak ketiga. 

Tindakan transmigran yang menjual hak milik atas tanahnya 

tersebut menjauhkan diri dari apa yang hcnduk dicapai prog

ram transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan mcrugi- 

kan Negara, karena untuk pelaksanaan transmigrasi ini banyak 

biaya yang harus dikeluarkan.

Tanah yang dijual oleh transmigran tersebut merupakan 

salah satu dari masalah yang timbul, karena masih ada bebe

rapa maealah lain yang timbul atau yang mungkin timbul da ri 

pemberian tanah dengan hak milik atas tanah yang melekat di- 

atas tanah yang diberikan. Masalah-masalah toruebut adalah :

1. mengapa kepada transmigran pola pertanian atau bekas 

transmigran pola pertanian diberikan hak milik atas 

tanah ?;

2. hak milik atas tanah yang diberikan dapat dijual oleh 

transmigran atau bekas transmigran pola pertanian ;

3* apakah hak milik atas tanah tersebut dapat dijadikan 

jaminan hutang dengan dibebani halt tanggungan ?; 

apakah tanah hak milik transmigran atau bekas trans

migran pola pertanian boloh djgadaikan, dibngihae:i lk;m, 

atau disewakan ?;

5. bagaimana dengan hnk mi lik ata. tanah U}r;.;rliu L Ji k *• 

diwariskan ?;

6, mengapa ada perbedaan dalam hal pemberian hak milik 

atas tanah kepada transmigran atau bekas transmigran ;
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7# masalah-masalah lain yang berkaitan dengan cara pem- 

berian hak milik atas tanah.

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah "Pemberian halt Milik Atas 

Tanah Kepada Transmigran dan Bekas Transmigran Polo Perta

nian"* Judul tersebut saya pilah-pilah menjadi "Pemberian 

Hal; Milik Atas Tanah"; "Transmigran dan Bekas Transmigran 

Pola Pertanian".

Maksud perkataan "Pemberian Hak Milik Atas Tanah" 

pada judul skripsi ini adalah hak milik atas tanah yang di

berikan kepada transmigran dan bekas transmigran pola perta

nian oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan transmigrasi. 

Tanah hak milik yang diberikan adalah tanah untuk tempat mo- 

lakukan usaha bertani dan untuk rumah serta pekarangan. Jadi, 

dalam skripsi ini saya batasi mengenai pet.iberian tanah hak 

milik hanya bagi transmigran dan bekas transmigran pola per

tanian yang mendapatkannya karena diber:i secara cuma-cuma 

oleh Pemerintah. Tanah hak milik yang diberikan oleh pembe- 

rinya sudah ditentukan peruntukan dan penggunaannya, juga 

rnengonai luas tanahnya sudah di tentukan. Tanah hak milik yan;-; 

diberikan oleh Pemerintah kepada transmigran dan bekas trans

migran pola pertanian berasal dari tanah negara dan atau ta

nah hak yang sudah dibebaskan haknya, berarti sudah menjadi 

tanah negara. Pengertian hak milik atas tanah sesuai dengan 

yang tercantum di dalam Undang-undanr No. 5 Tahun i960, ten

tang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( solanjutnya dt- 

singkat UUPA ). Ilak milik atas tanah merupakan m l  ah satu 

dari hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh subyok hak, ya-
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itu orang yang mempunyai warganegara Indonesia tunggal dan 

badan-badan hukum yang ditentukan oleh Pemerintah. Si fat dari 

hak milik atas tanah ini adalah terkuat dan terpenuh, yang 

membedakannya dengan hak-hak atas tanah yang lain, yaitu hak 

guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak tnoi;:~ 

buka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang 

tidak termasuk hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan 

dengan undang-undang serta hak gadai, hak usaha bagi hasil, 

hak menumpang, dan hak sewa lanuh pertanian. Si l'nt terkuat 

dan terpenuh dari hak milik atas tanah tersebut dibatasi o- 

lehsifat dari tanah itu sendiri yang mempunyai fungsi sosial. 

Hal terpenting lainnya dari hak milik atas tanah, bahwa hak 

milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada orang 

lain yang memenuhi syarat.

Perkataan "Transmigran dan Bekas Transmigran Pola Per

tanian " saya pilah-pilah lagi menjadi "Transmigran"; "Bekas 

Transmigran"; "Pola"; "Pertanian". Pengertian "Transmigran", 

sesuai dengan pasal 1 huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 1972, 

adalah setiap warganegara Republik Indonesia yang secara 

suka rela dipindahkan atau pindah dar.i uatu daerali ( disebut 

daerah asal ) untuk menetap ke daerah lain ( disebut daerah 

transmigrasi ) yang ditetapkan di dalam wilayah Viepublik In

donesia guna kepentingan pembangunan Negara atnu alanan-ala- 

aan yang dipandang perlu oleh Pemerintah. Hubung.n antara 

merek i yang dipindahkan atau pindah untuk menetap ke daerah 

lain dengan hak milik atas tanah ialah hak milik - tas tanah 

rtapnt diberikan kepada mereka uolngi masih berslatun trans

migran. Maksud dari perkataan "Bekas Transmigran" adalah
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mereka, para transmigran, ynn ^ s u d a h  lmpu« status transmi- 

grannya. hapusnya status transmigran ini bersarnayri dengan 

hapusnya proyek transmigrasi pada runtu daerah. Hal itu da

pat terjadi apabila seluruh atau sebagian dari suatu proyek 

transmigrasi sudah diserahkan kepengurusannya oleh Menteri 

Transmigrasi kepada Menteri Dalam Negeri.. Penyerahan kcpe- 

nguru6an itu dapat dilakukan dalam jangka waktu lima tahun 

terhitung sejak transmigran ditempatkan pada suatu daerah 

transmigrasi. Kaitan*antara bekas tranmigran dengan hak mi

lik atas tanah ialah hak milik atas tanah dapat diberikan 

kepada transmigran yang sudah hapus status transmigrannya 

atau bekas transmigran* Kata "Pola" di diarti I.an :eba-

gai cara untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu obyek, dan 

dalam hal ini obyek yang dimaksud adalah tanah. Kota "Perta

nian" maksudnya adalah usaha tanam menanam, Kata "Pola" di- 

hubungkan dengan kata "Pertanian", berarti pada tanah ter- 

but dilakukan atau dikerjakan suatu usaha tanam menanam.

5. Alasan Pemllihan Judul

Tanah merupakan sesuatu .yang diperlukan oleh setiap 

manusia. Manusia dan tanah adalah dua sejoii yang waling 

membutuhkan dan dibutuhkan. Bagi transmigran pola pertanian 

pemberian tanah kepada mereka oleh Pemerintah merupakan tin- 

dakan yang pcrlu untuk diucapkan U'rima kasih, karriK dari 

tanah yang diborikan itu bagi mereka morupakan perjuangan 

baru untuk dapat'mencukuni kcbutuhan hidup dan meningkatk;n 

kehidupannya. Luas tanah yang diberikan kepada mereka adalah 

minimal dua hektar, yang juga merupakan salah satu hak dari 

transmigran pola pertanian. Pada tanah .yang diberikan ini
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akhirnya akan melekat sesuatu hak atas tanah, yaitu hak mi

lik atas tanah. Pemberian hak milik atas tanah tersebut le

bih banyak tergantung dari uuaha transmigran atau bokns 

transmigran dalam mengolah tanahnya. Dalarn hal ini dikenal. 

adanya dua cara mengenai pemberian hak milik atas tanah, ya

itu secara langsung diberi hak milik atas tanah dan secara 

peningkatan hak, maksudnya kepada transmigran diberikan hak 

pakai atas tanah baru kemudian diberikan hak milik atas ta

nah, Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa transmigran 

atau bekas transmigran pola pertanian akan mendapatkan hak 

milik atas tanah dengan tanahnya minimal soluac dua hektar.

Ternyata pemberian halt milik atas tanah yang melekat 

pada tanah yang diberikan, baik mengenai cara pemberiannya 

maupun setelah hak milik atas tanah diberikan, niaaih mcnim- 

bulkan beberapa permasalahan. Masalah-masalah ini timbul ka

rena pengaturan-pengaturan yang kurang man tap atau tidak ada 

pengaturan lebih lanjut dari Pemerintah,

Atas dasar masih adanya beberapa permasalahan yang 

timbul atau yang mungkin timbul, yang perlu dicari penyele- 

caiannya, maka pemilihan judul nkripci ini sesuai untuk rnom- 

bahasnya.

Tu.juan Penulinan

Penulinan ilmiah ini terutama bortujuan untuk meme- 

nuhi salafl satu persyaratan akadomis guna memperoleh gelar 

carjana di bidang hukum.

1-•' ol ak ij an a a n t r a n s mi g r a ui d i I n d o n c a i a m o r u p k a n b a g i. a r t 

dari pembangunan -national. Di dalam mcmbangun scriup; kali 

terdapat permasalahan-permasalahan. Dengan penulisan 13mi ah
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ini saya ingin mengangkat permasalahan-permasalahan yang 

timbul atau yang mungkin timbul dalam hal pomborian hak mi

lik atas tanah yang melekat pada tanah yang diberikan kepada 

transmigran atau bekas transmigran pola pertanian untuk ke- 

raudian dipecahkan, Berarti, tulisan ini juga merupakan sum- 

bangan pcmikiran dari uaya kepada pi link-pi hak yang borkopun- 

tingan, terutama kepada mereka yang berkecimpung dalam bi- 

dang kcagrariaan dan ketransmigrasian.

Penulisan karya ilmiah ini bagi saya pribadi akan 

menarabah ilmu pengetahuan di bidang hukum agraria, terutama 

dalam penulisan ini adalah segi-segi hukum agraria, khusus- 

nya tentang pertanahan, yang terdapat dalam rangka polaksa.- 

naan transmigrasi di Indonesia, khu.susnya mengenai pemberian 

hak milik atas tanah kepada transmigran atau bekuu transmi

gran pola pertanian,

5. Metodologi

Dalam mondekati ma^alah .-:aya monggunakan pendokatan 

yuridie sosiologis, yaitu permasalahan saya bahas dongan 

cara membaca dan mengkaji peraturan perundang-undangan .yang 

raengatur ten tar. g agraria dan transmigrasi, tulisan-tulisan 

atau pendapat para sarjana, dan melihat perrnaualah\in-perma- 

salahan yang timbul atau yang mungkin akan timbul dikaitkan 

dengan kehidupan transmigran atau bekas Irancmigran pola 

pertanian.

dumber data oaya peroleh dari data kcpustaka;jn dan 

hasil wawancara.

Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data dalam 

penulisan ini, yaitu untuk data i;aya kumpulkan dmg.-ui inrng-
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gunakan cara study kepustakaan dan penelitian dengan menggu- 

nakan tehnik wawancara terhadap pihak-pihak yang berkepen- 

tingan dan dari data yang diperolch disusun dan dibahas ber- 

dasarkan segi hukum dan sosial, akhirnya diolah menjadi data 

konkrit yang dapat dipertanggungjawabkan sccara iiiniah.

Penganalisaan data saya pergunakan metode deskriptif 

analitis, yaitu data yang diperoleh dianalisa secara kuali- 

tatif dan kemudian disajikan dalam bentuk uraian-urnian yang 

mcndalam dan sistematis.

6. Pertanggunft.iawaban Si sterna tika

Pendahuluan saya lctakkan dalam Bab I, karena untuk 

memberikan suatu gambaran secara garis besar mengenai bahan 

yang akan diuraikan dan masalah-masalah yang timbul atau 

mungkin akan timbul yang akan dibahas socatva mondolam dalam 

skripsi ini, metodologi yang dipergunakan, dan lain-lain,

f.oliingga dapat dijadikan dasar bagi peinbahasan dalam bab-bab 

berikutnya,

Hak-hak atas tanah yang melekat pada tanah yang di

berikan sebelum pemberian hale milik atas tanah saya letakkan 

dalam bab II, karena perlu untuk rnonguraikan toriebih dahulu, 

sebelum merabicarakan tentang pemberian hak milik atas tanah 

kepada tr;nsmigran atau bekas transmigran pola pertanian, 

apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah yang ber- 

hubungan dengan tanoh dalam rr^ngka pelaksanaan transmigrasi, 

dalam hal ini lebih banyak ditekankan pada kogialan dal aw 

rangka permohonan hak pengelolaan. Dalam bab ini juga diu- 

raik'-ri Lenlan;' pemberian hak pakai aL-u- tanah, karoiia avia 

kaitannya dengan pemberian hak milik atas tanah, yaitu pada

M~l L \ K.
PERPUSTAKAAN 

• U N I V t R S H A S  \ I ' t I A N O G A '

SI R  . U U -
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pemberian hak milik atas tanah secara bertingkat,

Hak milik atas tanah menurut UUPA saya letakkan dalam 

Bab III, karena untuk memberi pengertian tentang hak milik, 

ciri-cirinya, dan cara terjadinya menurut UUPA, yang perlu 

bagi uraian dan pembahasan bab berikutnya, yaitu tentang 

pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran atau bekas 

transmigran pola pertanian.

Pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran 

atau bekas transmigran pola pertanian saya letakkan dalam 

Bab IV, karena sesuai dengan tingkatan hak atas tanah yang 

melekat pada tanah yang dapat diperoleh tranemigrnn atau bo- 

kas transmigran, yang juga merupakan tujuan dari pembahasan 

masalah dalam skripsi ini, yaitu berusaha monguraikan masa- 

lah-masalah yang timbul dari pemberian hak milik atas tanah.

Permasalahan dan penyelesaiannya saya letakkan dalam 

Bab V, karena dalam bab ini saya mengemukakan beberapa ma

salah yang timbul atau yang mungkin timbul serta cara-cara 

penyelesaiannya mengenai pemberian tanah dengan hak milik 

atas tanah yang melekat di atasnya kepada transmigran atau 

bekas transmigran pola pertanian.

Kesimpulan dan saran saya letakkan dalam Bab VI, ka- 

rena untuk mengakhiri penulisan ilmiah ini perlu diboriknn 

kesimpulan dari apa yang sudah dibahas dan memberikan saran 

untuk perbaikan atau jalan keluar atas masalah-masalah yang 

timbul.
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HAK-HAK ATAS TANAH YANG MELEKAT PADA TANAH 

YANG DIBERIKAN SEBELUM PEMBERIAN 

HAK MILIK ATAS TANAH

1. Pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah

Pelaksanaan transmigrasi pola pertanian membutuhkan 

tanah yang cukup luas, Tanah tersebut merupakan fok tor utama 

dan terpenting untuk mengsukseskan pelaksanaan transmigrant , 

apalagi bagi transmigrasi pola pertanian. Untuk itu, faktor 

tanah harus dipersiapkan secara matang.

Berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-undang No. 3 Tahun 

1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi, maka 

Presiden dengan memperhatikan pertimbangan-perti mbangan co- 

si al, ekonom}., pertahanan dan keamanan, dan atas usul Menteri 

Transmigrasi menetapkan daerah yang dipandang perlu dan tepat 

untuk penempatan transmigran sebagai daerah transmigrasi de

ngan keputusan presiden, Penentuan daerah transmigrasi ini 

meliputi ruang lingkup sebuah propinsi dan selama ini sudah 

ditentukan ?.0 propinui daerah transmigrasi, yaitu : Daerah 

Istiraewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, 

Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Ka

limantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Su

lawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Tenggora, Irian Jaya, Maluku, 'Timor Timur, dan Kuna Tcnggnra 

Barat, Mengenai makcud pertimbangan-pcrt.i mbangan nosia.l , e- 

konomi, dan pertahanan dan keamanan dijelankan oleh pcnjolas-

B A B. II

14
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an pasal 11 ayat 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1972, yaitu, 

antara lain :

a. daerah tersebut masih kosong atau kurang padat 

penduduknya;

b. areal tanah yang masih cukup luas bagi kemungkinan 

usaha-usaha pertanian dalam arli luas;

c. memungkinkan untuk memberikan lapangan kerja dan 

lapangan penghidupan baru yang lebih baik;

d. mempunyai arti vital dari scgi security bagi Negara 

dan Bangsa;

e. alasan-alacan lain yang dipandang perlu oleh 

Pemerintah.

Setelah suatu daerah ditentukan sebagai daerah trans

migrasi, maka pi hak kantor v/ilayah departemen transmigrasi 

propinsi menentukan lokasi-lokasi tertentu dalam ruang ling- 

kup kerjanya sebagai calon lokasi transmigrasi atau tanah 

yang dicadangkan untuk pemukiman transmigrasi. Sobelum calon 

lokasi transmigrasi ditetapkan, Departemen Transmigrasi mc- 

lakukan penelitian~penelitian dari segala aspek bekerja sama 

dengan instansi-instansi tehnis dan perguruan tinggi dengan 

maksud untuk memperoleh lokasi-lokasi yang tepat bagi proyek- 

proyek baik ditinjau dari segx tata guna tanah, kemungkinan 

perkembangan ekonomi, komunikasi, dan 3ain-lain.^ Calon lo- 

kasi transmigrasi oleh kantor wilavnh departemen Uvinsmigrai-i 

propinsi, dalam hal ini diwakili oleh kepala kantornya, dimu-

15

^Departemen Penerangan I?T, Pertonahan Dalam Kra Pem- 
bangunan Indonesia, .Jakarta, 1982, hal . 191
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honkan kepada gubernur kepala daerah tingkat I untuk menda

patkan penetapannya. Permohonan ini diser tai dengan :

1. surat bupati. kepala daerah tingkat II, perihal 

penyerahan tanah untuk calon lokasi transmigrasi;

2. berita acara survei identifikasi calon lokasi 

transmigrasi;

3. surat pernyataan kepala desa tempat tanah atau calon 

lokasi transmigrasi terletak, yang isinya menyatakan 

persetujuan menyerahkan hak milik atoe tanah, balk 

hak milik perseorangan maupun hak milik adat.

Atas permohonan kepala kantor wilayah departemen 

transmigrasi propinsi, gubernur kepala daerah tingkat 1' mc- 

netapkan untuk menerima atau menolak calon lokasi transmigra

si yang dimohonkan. Calon lokasi transmigrasi jika diterima, 

maka gubernur mengeluarkan surat keputusan yang isinya me- 

netapkan tanah atau calon lokasi transmigrasi yang dimohonkan 

dicadangkan untuk pemukiman transmigrasi. Dalam hal raemutus- 

kan untuk menerima atau menolak calon lokaui transmigrasi 

yang dimohonkan, gubernur selain memperhatikan lampiran-lam- 

piran yang disertokan dalam surat permohonan yang diajukan 

juga memperhatikan dan mempertimbangkan informasi-j nformasi * 

dari badan perencanaan pembangunan daerah, direktorat agraria 

propinsi, dan instansi-instansi tehnis yang bersangkut paut 

dengan kegiatan penentuan calon lokasi tranamigraoi•

Calon lokasi transmigrasi yang sudah ditentukan dica

dangkan untuk pemukiman transmigrasi, oleh kantor wilayah 

departemen transmigrasi propinsi, dalam hal ini div/akili oleh 

kepala kantornya, dimohonkan untuk mendapatkan penetapan se-

1 6
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bagai lokasi proyek transmigrasi dan uekaligus untuk menda- 

patkan hak pengelolaan atas tanah kepada Menteri Dalam Nege

ri ( pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun

1972 ).

Mengenai tata cara untuk mendapatkan hak pengelolaan 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973* 

Berdasarkan peraturan tersebut, kepala kantor wilayah depar

temen transmigrasi propinsi mengajukan permohonannya kepada 

pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Dalam Negeri, dengan 

perantaraan bupati / walikota kepala daerah tingkat XI c.q. 

kepala kantor agraria kabupaten / kotamadya yang kemudian 

meneruskennya kepada gubernur kepala daerah tingkat I c.q, 

kepala direktorat agraria propinsi. Gubernur kepala daerah 

tingkat I c.q. kepala direktorat agraria propinsi menyampai- 

kan berkas permohonan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri 

c;q. Direktur Jenderal Agraria yang akan memutuskan untuk 

menerima atau menolak pemberian hak pengelolaan yang dimo- 

honkan,

Kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan sehubungan 

dengan adanya permohonan hak pengelolaan oleh kantor wilayah 

departemen transmigrasi propinsi, adalah :

a. inventarisasi lapangan;

b. pemberian fatwa tata guna tanah;

c. perabuatan peta keliling;

d. pemeriksaan tanah o3 eh panitia pemeriksaan l.anah A 

atau discbut panitia A

e. pemberian ganti rugi.

Inventarisasi lapangan merupakan kegiatan yang dila-
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kukan oleh team inventarisasi untuk menghasilkan data yang 

diperlukan dalam rangka penyelesaian pomberiari link pengelo- 

laan* Tuga8 pokok team dan isi laporan tentang kegiatan team 

inventarisasi, adalah :

a. tugas-tugas pokok team inventarisasi ;
-mengumpulkan data-data administratif mengenai tanah-
tanah sebagai lokasi transmigrasi;

-mengumpulkan dan mengelompokkan data-data lapangan; 
-mengolah data-data yang diperolch untuk disajikan 
kepada panitia pemeriksaan tanah A;

-memberikan saran-saran pemecahan macalah kepada pa
nitia pemeriksaan tanah A;

-membuat / menyusun laporan kerja team sebagai hasil 
akhir kegiatan dan ditandatangani oleh semua anggota 
team,

b. pokok-pokok isi hasil laporan inventarisasi :
-6tatus tanah;
- j eni s-j eni s pengusahaan tanah;
-bangunan / tanam-tanaman yang ada di atas tanah; 
-nama-nama jumlah pemilikan / penggarapan masing- 
masing pihak yang ada di ata;; tanah;

-data-data lain yang diperlukan dalam rangka pomo- 
riksaan tanah oleh panitia pemeriksaan tanah A.

Untuk menjamin terwujudnya peruntukkan dan penggunaan 

tanah yang lestari, optimal, dan seimbang perlu dilakukan 

penilaian secara tehnis obycktif terhadap tanah yang sudah 

ditetapkan sebagai lokasi proyek transmigrasi dan keadaan 

lingkungan sekitarnya, Hasil penilaian terhadap tanah ini 

disebut fatwa tata guna tanah. Fatwa tata guna tanah dilaku

kan dalam rangka pemberian hak atas tanah yang baru, yang 

sebelumnya terhadap tanah tersebut belum ada fatwa tata guna 

tanahnya. Berdasarkan panal 2 ayat i\. huruf b Peraturan Men

teri Dalam flegori No, 3 Tahun 197^;, untuk pemberian hak po- 

ngelolaan kepada kantor wilayah departemen transmigrasi pro-

^Drs. Mohd. Yahya, Tata Car;) Kenr;a.jukan Permohon.-.n 
Hak Atas Tanah Da'I atn IJanflka Henmi.jai K «■?/■: i.: t.r m  Transmi ,
Palembang, 198!;, iampiran J
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pinsi yang wewenangnya ada pada Menteri Dalam Negeri c.q, 

Direktur Jenderal Agraria, maka penyusunan fatwa tata guna 

tanah dilakukan oleh kantor direktorat agraria propinsi c.q. 

sub direktorat tata guna tanah. Dalam fatwa tata guna tanah 

dalam rangka pemberian hak pengelolaan kepada kantor wilayah 

departemen transmigrasi propinsi, berisi syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh pemohon, yaitu, antara lain :

1, syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan letak 

pemukiinan, misalnya, adanya. air bersih untuk kepcrlu- 

an sehari-hari;

2, syarat yang harus dipenuhi dalam pembukaan tanah, 

misalnya, pembukaan tanah dilakukan secara bertahap 

menurut kebutuhan;

3, syarat yang harus dipenuhi dalam pengolahan tanah, 

misalnya, areal seluas tertentu dengan sifat fisiknya 

tergenang terus mcncrus oopanjang tahun agar dikelu- 

arkan dari permohonan halt pengelolaan;

4, syarat yang harus dipenuhi terhadap penggarap yang 

sedang mengolah tanah, misalnya, areal yang telah 

diusahakan penduduk dengan intensif seluas tertentu 

agar dikeluarkan dari permohonan halt pengelolaan;

5, hal-hal yang tidak diperkenankan sehubungan dengan 

penggunaan tanah, misalnya, menyimpang dari tujuan 

penggunaan tanah yang telah disetujui.

Membaca porsyaratan di atas, dapat dikatakan betapa bocarnya 

peranan fatwa tata guna tanah dalam hal pemberian hak penge

lolaan kopada kantor wilayah do par lemon Lr.iw;ini grasi pro pin Hi , 

terutama fatwa tata guna tanah menentukan bagian raana yang
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diterima dan bagian mana yang ditolak dari tanah yang dimo- 

honkan.

Dengan adanya permohonan hak pengelolaan, maka terha

dap tanah yang sudah dicadangkan untuk pemukiman transmigrasi 

oleh kantor direktorat agraria propinsi c.q. sub direktorat 

pendaftaran tanah propinsi dilakukan pengukuran keliling. 

Hasil pengukuran keliling ini berupa peta keliling, yang akan 

disertakan sebagai lampiran pada permohonan halt pengelolaan 

kepada Menteri Dalam Negeri,

Bupati / walikota kepala daerah tingkat II c.q, kepala 

kantor agraria kabupaten / kotamadya jictclah incrnerikua surat 

permohonan hak pengelolaan dari kepala kantor wilayah depar

temen transmigrasi propinsi dan bahan yang tersedia belum 

cukup untuk mengambil keputusan, maka kepala kantor agraria 

kabupaten / kotamadya bersama-sama dengan seorang pejabat 

dari kantor pemerintah daerah kabupaten / kotamadya, kepala 

kecamatan daerah yang bersangkutan, kepala desa setempat atau 

daerah yang setingkat dengan itu, dan seorang pejabat dari 

kantor agraria kabupaten / kotamadya, yang semuanya selaku 

panitia pemeriksaan tanah A, mengadakan pemeriksaan setempat. 

Hasil pemeriksaan tersebut disusun dalam suatu risalah peme

riksaan tanah yang ditandatangani oleh semua anggota panitia 

( pasal 5 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun

1973 jo. pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 

1971 ). Tugas panitia A adalah :

a. mengadakan penelitian tentang tanahnya, status / ri- 

wayatnya, hubungan hukum dengan pemohon dan kepenting- 

an-kepentingan lainnya;
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b, mengadakan penelitian terhadap pemohon berdasarkan 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

c, mengadakan pengukuran dan menempatkan tanda-*tanda 

batas, membuat gambar situasi, termasuk menetapkan 

luas tanah yang dimohon;

d, sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan ren- 

cana penggunaan tanah yang bersangkutan;

e, memberikan fatwa beserta pertimbangannya;

f, membuat risalah pemeriksaan ( pasal 2 Keputusan Men

teri Dalam Negeri No, 96 Tahun 1971 )•

Risalah pemeriksaan tanah tersebut merupakan pelengkap dari 

permohonan hak pengelolaan atas tanah, yang akan dikirimkan 

kepada gubernur kepala daerah tingkat I. RLsalah pemeriksaan 

tanah dikirimkan juga kepada Menteri Dalam Negeri c.q* Di

rektur Jenderal Agraria,

Tanah secara juridis dapat dibagi menjadi tanah negara 

dan tanah halt, Tanah negara ialah tanah yang langsung diku

asai oleh Negara, disebut juga tanah negara bebac, Tanah hak 

ialah tanah yang di atasnya melekat hak seseorang atau badan 

hukum, disebut juga tanah negara tidak bebas. Tanah hak dapat 

menjadi tanah negara karena hak yang ada di atasnya :

1, dicabut oleh yang berwenang;

2, dilepaskan secara sukarela oleh yang berhak;

3, habis jangka waktunya;

4, karena pemegang hak bukan nubyok hak,^

^Effendi Perangmangin, Permohonan Hak Atas Tanah, 
ESA Study Club, Jakarta, 1981, hal, 6

5
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Tanah yang akan dipergunakan untuk lokasi proyek transmigra- 

si harus dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya 

oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam rangka pelaksanaan trans- 

raigrasi, terhadap pemegang hak di atas tanah yang alt an di

pergunakan untuk lokasi proyek transmigrasi dilakukan pembe- 

basan hak. Jadi, pemegang hak melepaskan haknya secara suka- 

rela dan kepada mereka diberikan ganti rugi oleh kantor v/i

layah departemen transmigrasi propinsi, selaku pihak yang 

memohonkan hak atas tanah yang baru terhadap tanah yang di

bebaskan. Pemberian ganti rugi yang dilakukan bukan hanya 

terhadap hak atas tanah yang dibebaskan tetapi juga terhadap 

hak atas tanaman dan hak atas bangunan.

Setelah memeriksa berkas permohonan hak pengelolaan 

dan keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap, maka 

Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria mengelu- 

arkan surat keputusan pemberian hak pengelolaan atas tanah 

yang dimohon atau menolak permohonan hak pengelolaan tersebut.

Dalam surat keputusan pemberian halt pengelolaan atas 

tanah kepada kantor wilayah departemen transmigrasi propinsi ■ 

berisi syarat-6yarat umum dan syarat-syarat khusus yang di- 

sesuaikan dengan keadaan dan peruntukknn tanahnya. Syarat- 

syarat umum itu, antara lain :

a, harus membayar uang administratif ( menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No, 1 Tahun 1975 pasal 6 ayat 

untuk pemberian tanah ncgara dengan hak pengelolaan 

guna keperluan ponyelenggaraan transmigrasi tidak di- 

pungut uang pemaoukan );

b. segala akibat yang timbul karena pemberian hak pongc-
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lolaan menjadi tanggungjawab penerima hak;

c. hak pengelolaan yang diberikan harus didaftar pada 

kantor agraria setempat dalam jangka waktu tertentu 

dan membayar biaya pendaftaran yang disebutkan dalam 

surat kep.utusan pemberian hak pengelolaan;

, d. kelalaian terhadap syarat-syarat tersebut pada huruf 

a dan c di atas dapat dijadikan alasan untuk mamba- 

talkan pemberian hak pengelolaan;

e. pada tanah untuk lokasi proyek transmigrasi harus 

diberi tanda-tanda batas sesuai dengan Peraturan 

Menteri Agraria No, 8 Tahun 1961;

f. surat keputusan pemberian hak pengelolaan akan di- 

tinjau kembali atau dicabut ypabila dianggap per]u 

atau terdapat kekeliruan dikemudian hari;

g. mengenai segala sesuatu yang bcrhubungan dongan pem

berian hak pengelolaan, pemohon / peneriam hak diang

gap memilih tempat kedudukan tetap ( domisili ) pada 

kantor agraria setempat,

Syarat-syarat khusus yang termuat dalam surat keputus

an pemberian hak pengelolaan untuk lokasi proyek transmigrasi, 

antara lain :

\. hak pengelolaan atas tanah tersebut diberikan untuk 

jangka waktu selama tanah dipergunakan untuk penye- 

1 enggaraan transmigrasi;

2. apabila di dalam lokasi proyok transmigrasi yang di

berikan dengan hak pengelolaan terdapat hak-hak atas 

tanah dan atau penggarapan rakyat secara mcnetap, yang 

sudah ada sebelum pemberian hak pengelolaan, dan belum
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mendapat penyelesaian maka menjadi kewajiban dari 

penerima hak pengelolaan untuk menyelesaikannya seca

ra baik-baik menurut peraturan yang berlaku atau di- 

keluarkan dari lokasi proyek transmigrasi;

3. tanah untuk lokasi proyek transmigrasi yang diberikan 

dengan hak pengelolaan harus dipelihara secara baik- 

baik oleh penerima hak;

4. penerima hak wajib mengembalikan hak pengelolaan se- 

luruhnya atau sebagian bila tidak dipergunakan seba- 

gaimana maksud pemberian hak pengelolaan,

Setelah semua syarat yang tercantum dalam surat kepu

tusan pemberian halt pengelolaan dipenuhi oleh kantor wilayah 

departemen transmigrasi propinsi, maka kepala seksi pendaf- 

taran tanah pada kantor agraria kabupaten / kotamadya mela

kukan pendaftaran hak pengelolaan dalam buku tanah, Didaftnr- 

kannya hak pengelolaan ini, maka lahirlah hak pengelolaan 

atas tanah untuk lokasi proyek transmigrasi.

Kegiatan berikutnya setelah kantor wilayah departemen 

transmigrasi propinsi mendapatkan hak pengelolaan atas tanah 

untuk lokasi proyek transmigrasi, yaitu terhadap tanah ter

sebut dilakukan pendataan ruang secara detail, dilakukan 

pembukaan tanah, pengkaplingan tanah ( sesuai dengan rencana 

berapa banyak kepala keluarga transmigran yang akan ditempat- 

kan ), dan pembuatan sarana.

Hak pengelolaan yang dikuasai oleh kantor v/ilayah de

partemen transmigrasi propinsi, bcrdasarkan pasal 2 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No, 1 Tahun 1977, dapat diberikan kepada 

seseorang dengan hak pakai atau hak milik atas tanah.
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2. Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran Pola 

Pertanian

Kepada tiap kepala keluarga transmigran pola pertanian 

diberikan tanah secara cuma-cuma dengan luas paling sedikit 

2 hektar untuk perumahan dan pekarangan Berta untuk usaha 

pertanian dengan hak pakai atas tanah.

Pemberian hak pakai atas tanah kepada transmigran pola 

pertanian merupakan pemberian hak atas tanah untuk tahap per- 

mulaan, karena hak pakai atas tanah tersebut dapat ditingkat- 

kan menjadi hak milik atas tanah. Hal ini untuk memberikan 

dasar-dasar edukatif kepada transmigran pola pertanian agar 

mengerjakan tanahnya secara aktif dan sungguh-sungguh.

Untuk mendapatkan hak pakai atas tanah di atas hak 

pengelolaan yang dikuasai oleh kantor wilayah departemen 

transmigrasi, transmigran cukup berdiam diri karena segala 

sesuatunya diurus oleh kantor v/ilayah departemen transmigrasi 

propinsi.

Pemberian hak pakai atas tanah kepada transmigran 

sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Btu.

5 / 393 / 5 / 70 perihal prosedur pemberian hak pakai atas 

tanah kepada transmigran, tidak lagi dilakukan oleh direk

torat jenderal transmigrasi ( sekarang departemen transmi

grasi ) c.q, kepala kantor wilayah departemen transmigrasi 

propinsi sebagai pemegang hak pengelolaan, melainkan oleh 

pejabat-pejabat yang berwenang memberikan hak-hak atas tanah 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentcri Dalam Nogeri No.

6 Tahun 1972, yaitu oleh gubernur kopala daerah tingkat I

c.q. kepala direktorat agraria propinsi. Wev/enang gubernur

M I L I K  
PERPUSTAKAAN 

• U N I V i n s  * V ' » A N O G A '
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dalam hal pemberian hak pakai atas tanah kepada transmigran 

tanpa melihat berapa luas tanah yang diberikan,

Mengenai prosedur pemberian hak pakai atas tanah ke

pada transmigran, maka kepala kantor wilayah departemen 

transmigrasi propinsi, yang mewakili transmigran, mengajukan 

permohonan kepada gubernur kepala daerah tingkat I dengan 

perantaraan bupati / walikota kepala daerah tingkat II c.q, 

kepala kantor agraria kabupaten / kotamadya dengan melampir- 

kan daftar nama transmigran, peta kapling, dan risalah pe- 

meriksaan tanah oleh panitia A.

Hak pakai atas tanah yang dimohonkan dilakukan secara 

persil demi persil, yaitu persil untuk rumah dan pckarangan, 

persil untuk lahan usaha I, dan persil untuk lahan usaha II, 

Jadi, dalam hal ini akan keluar juga tiga surat keputusan 

pemberian hak pakai atas tanah kepada transmigran pola per

tanian,

Surat keputusan pemberian hak pakai atas tanah kepada 

transmigran pola pertanian berisi syarat-syarat umum dan 

syarat-syarat khusus, Syarat-syarat umum pemberian hak pakai' 

atas tanah kepada transmigran sama dengan syarat-syarat umum 

pemberian hak pengelolaan yang tormuat pada halamnn 22 dan 

23 skripsi ini, Syarat-syarat umum tersebut juga sudah diten

tukan dalam pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No, 5 Tahun 1973. Mengenai syarat-syarat khusus yang harus 

dipenuhi transmigran pola pertanian, antara lain :

a, tanah halt pakai yang diberikan harus segera diusahakan 

sendiri secara aktif oleh tranomi.gron yang bersang- 

kutan;
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b. keluarga transrrdgran yang bor.sangkutan haruc bertem- 

pat tinggal di atas tanah yang diberikan;

c. hak pakai atas tanah oleh penerima hak tidal-: boleh 

dipindahkan kepada orang lain dengan cara apapun juga, 

digadaikan, disewakan, diserahkan kepada orang lain 

untuk dipakai, atau diikatkan cebagai jaminan hutang;

d. pelanggaran / tidak dipenuhinya salah satu syarat 

tersebut'pada huruf a, b, dan c di atas dapat dijadi- 

kan alasan untuk mencabut kembali hak pakai atas tanah 

tersebut;

e. jika kepala keluarga transmigran yang bersangkutan 

rneninggal dunia, maka pemakaian tanahnya dilonjutkan 

oleh ahliwarisnya dengan ketentuan bahwa di dalam 

waktu 6 bulan sejak meninggalnya kepala keluarga itu, 

ahliwaris wajib menyatakan kehendaknya kepada peja- 

bat yang bcrv/enang untuk melnnjutkan pemakaian tanah 

itu;

f. jika syarat tersebut pada huruf e tidak•dipenuhi, 

maka tanah yang bersangkutan kembali dikuasai penuh 

oleh pemegang hale pengelolaan;

g. hak pakai atas tanah tersebut berlaku untuk jangka 

waktu tertentu, yang ditentukan dalam surat keputucan 

pemberian hak pakai yang bersangkutan;

h. halt pakai atas tanah oleh penerima hak hanya boleh 

dipergunakan untuk tanah perumahan dan pekarangan 

atau untuk lahan usaha I atau untuk lahan unaha II

i. jika tanah yan/-; diborikr.m dengan hak pakai tolali d 

usahakan dengan memuaskan selama !) tahun berturut-
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turut atau dapat diperpcndek jangka waktunya jika 

tanah telah diusahakan dengan memuaskan, menurut per- 

timbangan panitia pomcrikuaan dan pertimbangan tanah, 

raaka hak pakai atas tanah ini dapat ditingkatkan rcen- 

jadi hak milik atas tanah.

Dengan didaftarkannya hak pakai atas tanah yang dibc- 

rikan, maka lahirlah hak pakai ntac tanah. Hak pakai atari 

tanah yang diber;ikan kepada transmigran pola pertanian ini 

tunduk pada ketentuan hak pakai yang diatur dalam UUPA dan 

peraturan pelaksanaannya serta syarat-syarat yang ditentukan 

dalam surat keputusan pemberian haknya.
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B A B .  Ill 

HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT UUPA

1. Pengertian Umum

UUPA telah mengatur mengenai hak-hak atas tanah yang 

dapat dipunyai oleh perseorangan maupun badan hukum. Hak-hak 

atas tanah tersebut disebutkan dan dirinci secara tidak li- 

mitatif di dolam pasal 16 ayat 1 1JUPA, yaitu :

1. hak milik atas tanah;

2* hak guna usaha;

3. hak guna bangunan; 

hak pakai atas tanah;

5* hak sewa;

6, hak membuka tanah;

7. hak memungut hasil hutan;

8* hak-hak lain yang tidak termauuk dolam hak-hak tercc- 

but di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang 

serta hak-hak yang sifatnya semeritara sebagai yang 

disebutkan dalam pasal 53 UUPA, yaitu hak gadai, hak 

usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah 

pertanian.

Selain hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam pasal 16 

ayat 1 UUPA tersebut di atas, masih ada hak atas tanah yang 

disebutkan dalam penjelasan umum UUPA angka II ( 2 ), yaitu 

hak pcrigelolaan atas tanah.

Dari ketentuan dalam UUPA mengenai hak-hak atas tanah, 

dapat dicimpulkan ada tiga gol.ongaii link a law tanah mcnurut

29
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UUPA, yaitu :

a. hak-hak atas tanah yang bersifat tetap, inisalnya hak 

milik atas tanah, hak pakai atas tanah, hak pcngelo- 

laan atas tanah, dan lain-lain;

b. hak-hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang- 

undang;

c. hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, inisalnya 

hak gadai, hak menumpang, dan lain-lain.

Hak-hak atas tanah yang disebutkan di dalam pasal lb 

ayat 1 UUPA jika dikaitkan dengan pasal i* ayat 1 UUPA, raaka 

dapat dikatakan bahwa hak-hak atas tanah raerupakan hak yang 

menumpang di atas tanah yang dikuasai oleh Negara.

Hak milik atas tanah, sebagai salah satu hak atas ta

nah yang disebutkan dalam UUPA, morupakan Hak atai: tunah 

yang tertinggi kedudukannya dibandingkan dengan hak-hak atas 

tanah lainnya, dan jika dibandingkan dengan hak-hak atas ta

nah yang bersifat tetaplninnya diperhatikan dari segi umur- 

nya, maka dapat diGimpulkan bahwa hak milik. atas tanah akan 

tetap atau terus.dikuasai oleh pemegang hak, sedangkan hak- 

hak. atas tanah yang bersifat tetap lainnya tidak atau diku

asai dalam jangka waktu terbatas. Dengan kata lain, hak milik 

atas tanah merupakan hak yang bersifat tetap, sedangkan hak- 

hak atas tanah lainnya bersifat semen Lara. Dalam UUPA ada 

disebutkan hak-hak atas tanah yang bers:i fat sementara, karena 

hak-hak tersebut keboradaannya akan dihapunkan, iiodangkan 

hak-hak atas tanah lainnya tidak akan dihapuskan,

Kedudukan yang tertinggi dari hak milik atas tanah 

dirumuskan dalam UUPA pada pasal ?0 ayat 1, yaitu ncbagaj
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hak yang turun tcmurun, terkuat, dan torponuh yang dnp.it 

dipunyai orang atas tanah. Kata-kata turun temurun, terkuat, 

■dan terpenuh inilah yang membedakan hak milik atas tanah de

ngan hak-hak atas tanah lainnya. Perbedaan antara hak milik 

atas tanah dengan hak-hak atas tanah lainnya terdapat pula 

dalam hal :

1• fungsi sosialnya, fungsi sosial dari hak milik atas 

tanah adalah member! candang, pangnn, dan papan ( 

penghidupan yang layak bagi setiap warganegara Indo

nesia d;m keluarganya );

2* subyek yang boleh menguasai hak, untuk hak milik atas 

tanah hanya warganegara Indonesia tunggal dan badan- 

badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah yang da

pat mempunyainya;

3. cara terjadinya hak, untuk hak milik atas tanah dapat 

terjadi menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan 

ketentuan undang-undang;

k * cara peralihan hak, peralihan hak milik atari tanah 

dapat terjadi karena pewarisan, jual beli, hibah, 

wasiat, penukaran, dan pemberian menurut hukum adat;

5. kemungkinan membebani hak tersebut dengan hak keben- 

daan lainnya, misalnya hak milik atas tanah dapat 

dibcbani dengan hak guna bnngunnn;

6. cara hapusnya hak, hak milik atas tanah dapat hapus 

karena pencabutan hok, penyerahau dengan cukarela 

oleh pemiliknya, ditelantarkan, dimiliki oleh bukan 

subyek hak, dan tanahn.ya musnah;

7. syarat-syarat serta pembatasan-pembatasan lain yang
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dikaitkan.pada hak kebendaan yang bersangkutan, misal- 

nya untuk hak milik atas tanah pertanian yang hendak 

dipindahkan kepada orang lain memorlukan izin dari 

instansi tertentu,^

2. Ciri-ciri Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA

Dari ketentuan beberapa pasal dalam UUPA dapat ditarik 

ciri-ciri hak milik atas tanah, yaitu :

a. hak milik atas tanah merupakan hak yang turun tomurun;

b. hak milik atas tanah merupakan hak yang terkuat;

c. hak milik atas tanah merupakan hak yang terpenuh;

d. hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial;

e. hak milik atas tanah dapat beralih;

f. hak milik atas tanah dapat dialihkan;

g. hak milik atas tanah dapat dijadikan jaminan utang 

dengan dibebani hak tanggungan;

h. hak milik atas tanah dapat menjadi induk bagi hak-hak 

atas tanah lainnya.

Ciri turun temurun dari hak milik atas tanah mempunyai 

arti, bahwa hak milik atas tanah dapat diwariskan kepada 

keturunannya atau diwarisi oleh keturunannya. Digunakan kata 

"dapat", berarti tidak selalu hak milik atas tanah itu diwa

riskan karena belum tentu ada ahliwarisnya. Ciri turun te

murun ini juga menunjukkan, bahwa hak milik atas tanah tidak 

terbatas waktunya, bukan hanya oleh pemegang hak pada waktu 

tertentu, selama pemegang hak masih hidup, totapi dapat di-

^DR, Sunarjati Hartono, Beberapa Pemikiran Ke-
arah Pembaharuan Hukum Tanah. Alumni, Bandung, 1978, hal. 66

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA TRANSMIGRAN 
DAN BEKAS TRANSMIGRAN POLA PERTANIAN

THEDDY HASIHOLAN 



33

lanjutkan terus oleh ahliwarisnya*

Hak milik atac tanah merupakan hak yang tcrkuat, mak- 

sudnya bahwa hak milik atas tanah jika dibandingkan dengan 

hak-hak atas tanah yang lain, maka hak milik atas tanah ada- 

lah hak yang paling kuat. Hal tersebut dapat dilihat dari 

ciri-ciri lain hale milik atae tanah itu eendiri, misalnya 

hak milik atas tanah merupakan hak yang turun temurun. Lebih 

kuatnya hak milik atas tanah juga mempunyai arti lebih mudah 

dipertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak mudah hapus, 

kecuali sebab-sebab tertentu yang disebutkan dalam pasal 27 

UUPA.

Kata terpenuh yang merupakan ciri hak milik atas tanah 

dihubungkan dengan pasal if ayat 2 UUPA, maka dapat dikatakan 

kata terpenuh ini menyangkut wewenang dari pemegang hale milik 

atas tanah lebih penuh daripada v/ewenang pemegang hak-hak 

atas tanah lainnya, Hal ini lebih jolas jika diperhatikan 

juga ciri-ciri lain dari hale milik atas tanah, miealnya hale 

milik atas tanah dapat menjadi induk bagi hak-hak atas tanah 

lainnya dan tidak sebaliknya,

Beralihnya hale milik atas tanah inenunjukkan, bahwa 

hak milik atas tanah berpindah pada orang lain secara tidak 

sengaja. Jadi, berpindahnya bukan karena adanya suatu pcrbu- 

atan hukum tetapi karena adanya rjuatu pcriotiwa hukuin, mir.al- 

nya seorang pemegang hale milik atas tanah meninggal dunia, 

maka hak milik atas tanah tersebut beralih kepada ahliwaric- 

nya. Hale milik atas tanah dapat beralih merupdean penegasan 

lobih Ian jut dari hak milik alai; lanah ada'lah hak yan/■; U i m u  

temurun.
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Hak milik atas tanah dapat dialihkan. Hal ini raenun- 

jukkan untuk dapat terjadinya peralihan hak milik atas tanah 

kepada orang lain diperlukan suatu perbuatan hukum tertentu, 

misalnya jual beli dan lain-lain.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, tcrma- 

suk hak milik atas tanah. Fungsi sosial dari hak milik atas 

tanah ini merupakan batasan bagi hak milik atas tanah itu 

sendiri, maksudnya tanah hak milik tersebut digunakan atau 

tidak digunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemegang 

haknya sehingga merugikan kepentingan umum. Penggunaan tanah 

hak milik ini seharusnya dilakukan nedemikian rupa, sehingga 

meraberi manfaat, kesejahteraan, dan kobahagiaan bagi pemc- 

gang hak, masyarakat, dan Negara. Adanya fungsi sosial dari 

hak milik atas tanah ini membebankan kcwajiban untuk memcli- 

hara tanah tersebut secara baik, agar bertambah kesuburannya 

dan mencegahnya dari kerusaknn.

Hak milik atas tanah dapat dijadikan jaminan utang 

dengan dibebani hak tanggungan, Pengertian hak tanggungan 

tidak diberikan .oleh UUPA secara togas, tetapi dari pasal 

33* dan 39 UUPA dapat disimpulkan bahwa hak tanggungan 

adalah hak jaminan atas tanah. Jadi, untuk tanah link milik, 

yang dijadikan jaminan adalah hak atas tanahnya, sodangkan 

tanahnya socara fisik masih tetap borada di tangan pemegang 

hak dan masih dapat dipergunakan olchnya. Untuk ricmentara 

halt tanggungan ini berupa hipotik dan credietverband, karena 

hak tanggungan akan diatur dengan undang-undang tersondiri, 

yang nampai r,oka rang bolum ada.

Hak pakai atas tanah, hak guna bangunan, dan hak-hak
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yang lain dapat menumpang di atas tanah yang dikuasai sese- 

orang dengan halt milik atac tanah. Hal ini berarti holt milik 

atas tanah dapat' menjadi induk bagi hak-hak atas tanah yang 

lain.

Hak milik atas tanah, walaupun raempunyai ciri-ciri 

yang mengunggulkan dirinya daripada hale-halt atas tanah lain

nya, tidak berarti hak milik atas tanah merupakan hnk yang 

rautlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu-gugat. Halt 

milik atas tanah selaift dibatasi oleh fungsi sosial dari hak 

itu sediri, juga dibatasi oleh :

1. ketentuan pasal if ayat 2 UUPA;

2. tata guna tanah;

3. ketentuan tentang landreform;

if. peraturan-peraturan hukum lainnya.

Hak milik atas tanah, juga hak-hak atas tanah lainnya, 

hanya memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang ber- 

sangkutan. Scope hak milik atas tanah tidak meliputi pengam- 

bilan kekayaan alum yang tcrkandung di dalam bumi atau hak 

atas kekayaan alam dalam tubuh bumi, hak guna air ( termasuk 

hak pemeliharaan dan penengkapan ikan ), dan hak guna ruang 

angkasa, tetapi masih ada kemungkinan untuk mcnggunakan tu

buh bumi, air, dan ruang angkasa sekedar diperlukan langsung 

berhubungan dengan penggunaan tanahnya.

Berdasarkan kenyataan bahwa pcrsediaan tanah itu tor- 

batas dan untuk menghindari penggunaan tanah yang tidak efck- 

tif dan ofoci.on, maka dipcrlukan poroncanaan, balk yocara 

nasional maupun regional, mengenai pcrsediaan, peruntukan, 

dan penggunaan tanah. Perencanaan secara nasional ( umum )
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yang dibebankan kepada Pemerintah untuk membuatnya, dalam 

kenyataan belum pernah ditetapkan. Mcngenai perencanaan se

cara regional, pada umumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah 

daerah tingkat II, Dengan adanya rcncana tata guna tanah pa

da suatu daerah, maka seseorang atau badan hukum yang mengu- 

asai tanah dengan sesuatu hale atas tanah, termasuk hak milik 

atas tanah, haruslah menyesuaikan penggunaan tanahnya dengan 

rencana yang sudah ada.

Tujuan dari rencana tata guna tanah tingkat kabupatcn 
adalah untuk mencarikan letak tanah dari semua 
kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah.

Tata guna tanah juga diatur di dalarr. Peraturan Men- 

teri Dalara Negeri No, 3 Tahun 1978. Peraturan tersebut menya- 

takan, bahwa untuk pemberian hak atas tanah ( sudah ditcntu- 

kan hak atas tanah apa saja, termasuk hak milik atas tanah ) 

dan pemberian izin perubahan penggunaan tanah pada asasnya 

harus disertai dengan fatwa tata guna tanah, sedangkan jenis 

penggunaan tanahnya sudah ditentukan hanya untuk jasa, peru- 

mahan, industri, dan pertanian. Pemberian fatwa tata guna 

tanah hanya dilakukan terhadap pemberian hak atas tanah yang 

sebelumnya belum ada fatwa tata guna tanahnya dan sebaliknya 

terhadap pemberian hak atas tanah yang sebelumnya sudah ada 

fatwa tata guna tanah, asalkan tidak merubah penggunaan ta

nahnya, tidak perlu fatwa tata guna tanah lagi, contohnya 

adalah pemberian hale pakai atau hak milik atas tanah kepada 

transmigran atau bekas transmigran pola pertanian tidak per-

1 Abdurrahman, S.H., Tebaran Pikiran Menflenai Hukum 
AgrariaT Alumni, Bandung, 1985, Tial. H??

o
Departemen Penerangan RI, op. cl t., hal. /| I

7
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lu lagi fatwa tata guna tanah, karena pada waktu kantor wi- 

layah departemen transmigrasi propinsi mengajukan permohonan 

untuk memperoleh hak pengelolaan dan penetapan lokasi proyek 

transmigrasi sudah disortai dengan fatwa tata guna tanah.

Hall milik atas tanah juga dibatasi oleh ketentuan- 

ketentuan landreform, tetapi yang dibataiu hanyalah khm;us 

hak milik atas tanah pertanian. Dasar hukum adanya ketentuan 

landreform yang membatasi Tuang gerak bagi penguasaan atas 

tanah pertanian, adalah pasal 7, 10, dan 17 UUPA. Ketentuan- 

ketentuan landreform yang dimaksud, adalah :

a. larangan penguasaan tanah pertanian yang melampaui 

batas maksimum ( Undang-undang No. 56 Prp. Tahun I960 );

b. larangan penguasaan tanah pertanian secara absentee 

( Peraturan Pemerintah No. 22/* Tahun 1961 jo. Pera- 

turan Pemerintah No. /)1 Tahun 196*1 jo. Peraturan Pe

merintah No. ^ Tahun 1977 );

c. larangan pemindahan hak a tat; tanah pertanian, kccuali 

pembagian warisan, yang mengakibatkan timbulnya atau 

berlangsungnya pemilikan tanah pertanian yang kurang 

dari dua hektar ( Undang-undang No. %  Prp. Tahun 

I960 ).

Peraturan-peraturan hukum lainnya yang pada dasarnya 

membatasi hak milik atas tanah, misalnya Peraturan Men Leri 

Agraria Mo. W| Tahun 1961, yang komudian diubah dan ditambah 

dengan Peraturan Direktur .Jedoral Agraria No, /* Tahun 1968 

dan Peraturan Mon tori lb lam Ncgori No J>9 / DDA / 1 9 7 0, yang 

mengharuskan perlunya pemegang hale mtljk atas tanah pertanian 

meminla i'/.in jj.ka hendak rnwm.i.ndahknn hak milik a La;; Latiahnya
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kepada instansi tertentu ( untuk sokarang instansi ini dise- 

suaikan dengan apa yang disebutkan dalam Peraturan Kenteri 

Dalara Negeri No. 6 Tahun 1972 ). Contoh lain dari peraturan 

h-ukum yang membatasi hak milik atas tanah, adalah Undang-un- 

dang No. 38 Prp. Tahun 1960 yang kemudian diubah dan ditambah 

dengan Undang-undang No. 20 Tahun 196/+, yang mcngharuGkan 

pemilik tanah menyediakan tanahnya untuk ditanami dengan 

tanaman-tanaman tcrten tu,

3. Ter.jadinya Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA

Pasal 22 UUPA menentukan ada 3 cara terjadinya hak 

milik atas tanah, yaitu ;

1* hak milik atas tanah terjadi menurut hukum adat;

2. hak milik atas tanah terjadi karena penetapan perae- 

rintah, menurut cara dan syarat-syarut yang ditetap

kan dengan peraturan pemerintah;

3. hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang- 

undang.'

Menurut hukum adat yang rnurni, terjadinya hak milik 

atas tanah dapat melalui 2 cara, yaitu :

a, dengan cara pembukaan tanah;

b. dengan cara terjadinya lidah tanah ( aanslibbing ). 

Pembukaan tanah menurut hukum adat dapat dilakukan

secara porscorangan oleh warga masyarakat hukum adat dan da

pat secara bersama-sama. oleh masyarakat hukum adat yang ber- 

sangkutan dengan dipimpin kepala adat, Dalam hal pombukaan 

tanah secara perseorongan, maka ada boberapa tahan yang harus 

dilakukannya, yaitu :

1. raominta izin kepada kepala adat;
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2. jika izin diperoleh, maka dilakukan pemasangan patok- 

patok seb’agai tanda disekeliling tanah yang akan di

buka;

3. melakukan upacara adat;

/+* melakukan penebangan, pembakaran, dan penanaman pada 

saat musim tanam tiba.

Dibukanya tanah oleh seorang v/arga masyarakat hukum

adat, bukan berarti orang torsobul iangaung memperoleh hak

milik atas tanah. Untuk memperoleh hak milik atas tanah yang

dibuka tnemcrlukan waktu yang lama.

Dalam sejarah hanya para "pembuka tanah ataupun keturun- 
annya yang dapat membuka tanah yang kemudian menjadi ta
nah miliknya". Itupun harus dengan syarat-syarat :

1♦ adanya hubungan terus meneruc antara pembuka tanah/ 
keturunannya dengan tanah yang dibukanya ( tidak 
bercocok tanam necar.-: borpi.ndah-pindah );

2. adanya pcngakuan para totangga kanan kiri bahwa 
tanahnya yang dikerjakon itu tanah yang dibuka 
oleh pembuka tanah / keturunannya atau dengan per- 
kataan lain tanah itu memang hacil kerja L yasan = 
pekerjaan ) pembuka tanah / keturunannya.

Selain hal tersebut di atas, juga dengan melihat kuat atau 

tidak bekerjanya hak ulayat dalam masyarakat hukum adat. Ji

ka bekerjanya hak ulayat dalam masyarakat hukum adat matiih 

kuat, maka sipenggarap hanya memperoleh hak pakai atas tanah. 

Gi pcnggarap boleh monger jak.m tanah uouiimr hidupnya,

dan apabila sipenggarap meninggal tanah tersebut kembali ke

pada masyarakat hukum adat. Jika bekerjanya hak ulayat dalam 

masyarakat hukum adat cudah kendor, rrnka ni penggarap dapat 

mornporolch hak milik atar; tanah d/m dapat div/arifjk'tn kepada

Q
■̂V/isnu ousanto, S.H., Pokok-pokok Hukum Aftraria. 

Justisia, Surabaya, 1983, hal. 1 0 - 1 1
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ahliwarisnya. Ahliwaris tersebut mcndapat tanah bukan dengan 

hak milik atas tanah, kecuali bilo ia menggarap tanah terse- 

but terus menerus.

Terjadinya hak milik atac tanah menurut hukum adat 

dapat pula melalui terjadinya lidah tanah. Lidah tanah mak- 

sudnya adalah munculnya atau beralihnya tanah karena adanya 

peristiv/a alam, misalnya rnembeloknya aliran sungai. Menurut 

hukum adat, jika tanah aanslibbing itu tidak terlalu luas, 

raaka tanah tersebut menjadi milik dari pemilik tanah yang 

berbatasan dan terjadinya cukup mcmintu pengesaha.n dari ko- 

pala adat.

Berlakunya UUPA merubah hukum adat yang murni atau 

hukum adat yang berlaku setelah berlakunya UUPA adalah hukum 

adat verci UUPA ( lihat ketentuan pasal lj> UUPA ). Dengan dc- 

mikian, terjadinya hak milik atas tanah dengan cara incmbuka 

tanah dan terjadinya lidah tanah juga berubah. Hal ini dinya- 

kan oleh pasal ?.Z ayat 1 UUPA, yaitu hak milik atas tanah 

yang terjadi menurut hukum adat diatur dengan peraturan pe

merintah, Untuk membuka tanah ( menggarap tanah ) diperlukan 

izin dari yang menguasai tanah, yaitu Negara, melalui. pejabat 

yang berwenang dengan memperhatikan luas tanah yang akan di- 

buka ( Peraturan Mentori Dalam Nogeri tlo. 6 Tahun 1 ), 

sedangkan untuk mendapatkan hak mili.k atas tanah yang dibuka 

memerlukan keputusan dari pejabat yang berwenang ( Peraturan 

Menteri Dalam Hegeri No, 6 Tahun 1972 ) dengan mongajukan 

porrnohona.n rnonurut tala cara L'jrl.onl.ii ( l’ornt.uran Ih'nli'u 

Dalam Negeri No. ') Tahun 197.3 ). Untuk hak milik at.-.s tanah 

■ yang terjadi karena adanya lidah tanah, maka orang .yang men-
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dapatkan tanah kelebihan harus mendaftarkan peralihan hak 

milik atas tanah tersebut don akan memperoleh sertifikat hak 

milik atas tanah ( Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ).

Hak milik atas tanah yang terjadi karena penetapan 

pemerintah selalu terjadi atar; tanah yang langsung dikuaivu 

oleh Negara. Untuk memperoleh hak milik atas tanah seseorang 

atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai subyek hak ha- 

rus raengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang se- 

perti disebutkan dalam Peraturan Henteri Dalam Negeri No. 6 

Tahun 1972 sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan I-ien- 

teri Dalam Negeri No* 5 Tahun 1973.

Permohonan halt milik atas tanah yang ditujukan kepada 

gubernur kepala daerah tingkat I, sebagai pejabat yang ber

wenang menerima atau menolak permohonan pemberian hak milik 

atas tanah, hanya terbatas pada :

a, permohonan pemberian hak milik atac tanah nogara, 

yaitu :

a.i. untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih 

dari 20.000 M 2 ; 

a.2. untuk tanah bangunan / perumnhan ynnr , luaunya 

tidak lebih dari 2.000 M^; 

a,3- kepada transmigran atau bekas transmigran;

a , d a l a m  rangka pelaksanaan landreform;

a.5. kepada bekas gogol tidak tetap, sepnnjang tanah 

itu merupakan bekas gogol.ari tidak tetap;

b. permohonan penegasan status tanah sebagai hak milik

a tas tanah dalam rangka polak:;anann k oton luan kon ver- 

si UUPA ( pasal 2 Peraturan Monteri Dalam Negeri No.
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6 Tahun 1972 )

Di luar wewenang gubernur tersebut di atas, maka per

mohonan hak milik atas tanah menjadi wewenang Mentcri Dalam 

Negeri.

Dalam skripsi ini hanya akun diuraikan tata c a m  untuk 

mempcroleh hak milik atas tanah negara terbntas pada wewo- 

nang gubernur.

Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak 

milik atas tanah negara kepada gubernur dengan perantaraan 

bupati / walikota kepala dnorah tingkat II c.q, kepala kanlor 

agraria kabupaten / kotamadya secara tortulis dalf;m rangkap 

eh am,

Permohonan itu memuat keterangan, antara lain tentang

1, pemohon :

a, jika pemohon itu perorangan : nama, umur, kewarga- 

negaraan, tempat tinggal, don pokerjaan serta jum- 

lah istri dan anak yang masih menjadi tanggungannya 

Jika ia ceorang istri, juga disebutkan koterangnn 

mengenai suaminya scperti dimaksud di atas;

b, jika pemohon itu badan hukum : nama, tempat kedu- 

duk an, ak t a a tan pe r a t, u ra ri p on di. ri an n y a , L a i) gga 1 

dan nomor surat keputusan mentcri dalam negeri 

tentang pcnunjukkannya sebagai badan hukum yang 

boleh mempunyai tanah dengan hak milik atas tanah;

2. tanahnya :

a. letak, luac, dan batas-batasnya ( kalau ada discr- 

tai dengan tanggal dan noinor nurat ukur atau gam- 

bar cituasinya );
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b, statucnya : disebutkan ucrlifikat / nkta pcjabaL 

balik namn / surat keterangan pendaftarun tanah, 

petuk pajak hasil bumi / verponding Indonesia atau 

tanda bukti hale yang lain ( kalau ada ) yang menu- 

jukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah negara

c, jenisnya : tanah pertanian ( sav:ah, tegal, dan ke- 

bun ) atau tanah bangunan;

d. penguasaannya : sudoh atau belum dikuasai oleh 

pemohon dan kalau ijudah dikuasai utas dasar apa 

ia memperoleh dan menguaoainya;

e. penggunaannya ; direncanakan dipergunakan oleh 

pemohon untuk apa;

3. Iain-lain :

a. tanah yang telah dipunyai oleh pemohon, termasuk 

yang dipunyai oleh istri / suami certa anak-anak 

yang masih menjadi tanggungannya : status hukumnya, 

letaknya, dan tanda bukti haknya;

b, keterangan yang dianggap perlu.

Dalam permohonan hak milik atas tanah juga harus di- 

lampiri dongan :

a, mengenai diri pemohon :

a.1• untuk perorangan : surat keterangan kewarganega- 

raan Indonesia;

o.H* untuk badan hukum : akta atau peraturan pendiri- 

annya dan salinan surat keputu;;nn penunjukknnnya 

sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah 

dengan hak milik atas tanah;

b. mengenai tanahnya :

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA TRANSMIGRAN 
DAN BEKAS TRANSMIGRAN POLA PERTANIAN

THEDDY HASIHOLAN 



jika telah ada, dibuatkan turunan sertifikat / akta 

pejabat balik nama, surat ukur / gambar situasi, pe- 

tuk pajak bumi / verponding Indonesia, atau curat 

keterangan pendaftaran tanah, dan jika belum ada su- 

rat ukur / gambar situacinya cukup dilampirkan gambar 

situasi yang dibuat oleh pemo’/^n sendiri;

c, turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara 

beruntun.

Kepala kantor agraria. sotelah mcncrima permohonan hak 

milik atas tanah tersebut, memerintah kepala seksi pengurus- 

an hak-hak atas tanah agar dicatat dalam daftar permohonan 

hak milik atas tanah dan memeriksa apakah semua keterangan 

yang diperlukan telah lengkap, dan jika keterangan belum 

lengkap 'maka pemohon dipanggil untuk melcngkapinya dan jika 

keterangan telah lengkap menyuruh pemohon membayar persekot 

biaya yang diperlukan untuk menyolcuaikan permohonan tersebut 

pada kepala bagian administrasi kantor agraria. Kepala kantor 

agraria juga memerintah seksi-seksi pendaftaran tanah, tata 

guna tanah, dan pengurusan hak-hak a ton tanah agar monyclc- 

saikan bahan-bahan yang diperlukan untuk mcngambil keputusan 

atas permohonan tersebut, yaitu, antara lain :

1* surat keterangan pendaftaran tanah ( kalau belum ada ) 

?,. gambar situasi / surat ukur ( kalau belum ada );

3. pertimbangan apakah pemberian tanah untuk peruntukan 

yang dimohon memenuhi peruyaratan tata guna tanah dan 

jika sudah ada, apa secuai dengan rencana tata guna 

tanah (hierah;

i \ , sekiranya diperlukan juga pertimbangan dari instansi
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lainnya yang ada hubungan dengan tanah yang dimohon. 

Kepala kantor agraria bcrnama-isama pejabal'. lainnya 

selaku panitia pemeriksaan tanah A, dapat melakukan pcmerik- 

saan setempat yang hasilnya disusun dalam suatu risalah po

rn eriksaan tanah, jika bahan-bahan yang tersedia belum cukup 

untuk raengambil keputusan.

Berkas permohonan kemudian dikirimkan oleh kepala 

kantor agraria kepada gubernur kepala daerah tingkat I c.q. 

kepala direktorat agraria propinsi yang disortai pcrtimbang- 

annya. Berkas permohonan ini tetap dikirimkan -oleh kepala 

kantor agraria kepada gubernur, walaupun permohonan tersebut 

karena sesuatu alasan dipertimbangkan untuk ditolak.

Kepala direktorat agraria propinsi, setelah mcncrima 

permohonan hak milik atas tanah dari kepala kantor agraria 

kabupaten / kotamadya, memerintah kepala sub direktorat pe- 

ngurusan hak-hak atas tanah untuk mengadakan :

a. pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk itu

b. penelitian apakah keterangan yang diperlukan telah 

lengkap dan jika belum lengkap supaya segera meminta 

kepada bupati / walikota c.q. kepala kantor agraria 

kabupaten / kotamadya untuk melengkapinya.

Kepala direktorat agraria propinsi atas nama gubernur 

kepala daerah tingkat I, setelah semua keterangan yang diper

lukan telah lengkap dan tidak ada keboratan mcluluskati por- 

mohonan hak milik atas tanah ynng berucmgkutan, cogora mcngc- 

luarkan surat kc'putusan pemberian hak milik atas tanah yang 

dimohon. Surat keputusan ini dicatot dalam daftar khusus yang 

disediakan dan diberi nomor urut. Dalam surat keputusan ini
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juga dimuat eyarat-syarat khusus y:\r\Q discsuaikan dengan kc- 

adaan dan peruntukkan tanahnya serta syarat-syarat umum.

Setelah mcnerima surat kepulusan gubernur kepala dac- 

rah tingkat I, maka kepala kantor agraria kabupaten / kota- 

madya memberitahukan hal tersebut kepada pemohon agar scgera 

raemenuhi kewajiban-kewajiban yang ditcntukan dalam surat 

kcputusan pemberian hak milik atas tanah.

Pemohon atau penerima hak milik atas tanah, setelah 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, meminta kepada kepala 

seksi pendaftaran tanah untuk segera melakukan pendaftaran 

hak milik atas tanah tersebut dalam buku tanah dan menerbit- 

kan sertifikat hak milik atas tanah,

Gubernur kepala daerah dapat menolak permohonan pem

berian halt milik atas tanah, jika syarat-syarat tidak (l.Lprc- 

nuhi. Terhadap penolakan ini, pemohon dapat meminta banding 

kepada Menteri Dalam Negeri.

Perlu ditambahkan di sini, bahwa hak milik atas tanah 

negara baru terjadi pada waktu surat kcputusan pemberian hak 

milik tersebut didaftarkan pada ccksi pendaftaran tanah kan

tor agraria kabupaten / kotamadya.

Hak milik atas tanah dapat juga terjadi karena keten- 

tuan undang-undang. Dengan pcrkataan lain, berlakunya suatu 

ketontunn undang-undang monimbulkan torj-idinya hak milik atas 

tanah. Gontoh terjadinya hak milik atan tanah karena kcten- 

tuan undang-undang, adalah dong.-m br;rl akunya UUPA. Dalam 

UUPA ada kotentuan-ketentuan konversi, yaitu pada diktum kc- 

dua UUPA. Ketentuan-ketentuan konversi dalam UUPA ini mcrubah 

status hak-hak atas tanah menurut hukum yang lama ( hukum
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barat dan hukum adat ) menjadi suatu hak atas tanah mcnurut 

hukum yang baru, yaitu UUPA, misalnya tanah gogolan yang 

bersifat tetap, hak eigendom, hak agrarisch eigendom, dan 

lain-lain diubah statusnya menjadi hak milik atac tanah.
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PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA TRANSMIGRAN 

DAN BEKAS TRANSMIGRAN POLA PERTANIAN

1. Prosedur Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Trans- 

migran dan Bekas Transmigran Pola Pertanian

Hak milik atas tanah dapat dipcroleh transmigran sc- 

cara langsung, maksudnya tanpa molalui pemberian hak pakai 

terlebih dahulu, dan dapat dipcroleh secara peningkatan holt, 

yaitu dari hale pakai atas tanah ditingkatkan menjadi hale 

milik atac tanah, Halt milik o tau tannli y;,m r t dipcroleh r . o c n r r  

peningkatan hak, dikaitkan dengan status sebagai transmigran 

dan bekaS transmigran, maka hak milik atas tanah dapat dipcr

oleh selagi berstatus transmigran dan tidak lagi berstatus 

transmigran atau bekas transmigran, sedangkan hak milik atas 

tanah yang diperoleh secara langsung hanya dapat diperoloh 

selagi berstatus transmigran.

Seluruh proyek atau sebagian proyek transmigrnsi akan 

hapus dalam jangka waktu lima tahun terhitung scjak saat 

transmigran ditempatkan. Status transmigran juga hapus dengan 

hapusnya proyek transmigrasi. Suatu proyek transmigrasi hapus, 

berarti pengurucannya dinerahkan kopadn Mon tori I); slam No g o n  

oleh Menteri Tranomigraci. Pengurucan cclan jutny;.; tcrhodap 

bekas proyek transmigrasi diurus oleh pemerintah daerah sc- 

tempat, dan terhadap proyek transmigrasi, baik soluruh maupun 

sebagian, yang belum diserahkan pengurusannya kopado Menteri
>>

Dalam Hegeri tetap diurus oloh Mon tori Trom^migrairj., dalam

W

B A B. IV
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hal ini oleh kantor wilayoh departemen transmigrasi propinsi. 

Penyerahan kepengurusan ini termasuk juga penyerahan hak 

pengelolaan atas tanah lokasi proyek transmigrasi,^

Penanganan oleh pihak agraria dalam rangka pemberian 

hak milik atas tanah kepada transmigran atau bekas tranmj- 

gran ada yang bersifat rutin dan ada yang bersifat proyek 

atau yang bersifat umum dan khusus. renanganan yang borsifal 

proyek ada yang merupakan kerja sama antara kantor v/ilayah 

departemen transmigrasi propinsi dengan direktorat agraria 

propinsi dan dapat juga terhadap boka.s lokasi proyek trans- 

mi graui oleh pemerintah daerah di.Lentukan scbagai lokasi 

yang terkena Proyek Operasi Nasional Agraria ( PRONA ).

Kerja sama antara kantor wilayah departemen transmi

grasi propinsi dengan direktorat agraria propinsi hanya di- 

tujukan bagi lokasi yang masih berstatus proyek transmigrasi, 

dan dalam hal ini harus diperhatikan kriteria penentuan pri- 

oritas lokasi proyek transmigrasi, yaitu :

a. lokasi-lokasi proyok transmigrasi. di mana transmigran- 

nya sudah mendapatkan surat keputusan pemberian hale 

milik atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

sehingga tinggal memberikan sertifikatnya;

b. lokasi-lokasi proyek transmigrasi yang transmigrannya 

sudah menetap dan telah mendapatkan hak pakai atas 

tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga 

tinggal memberikan hak milik atas tanahnya bescrta

Wawancara dengan Kasi Penyniusa.i an llak Atas Tanah 
Kantor V/ilayah Departemen Transmigrasi Propinsi ^umatera 
Selatan, 23 Oktober 1986
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sertifikatnya;

c. lokasi-lokasi proyek transmigrasi yang sudah dibcrikan 

dengan hak pengelolaan kepada kantor wilayah departe- 

men transmigrasi propinsi dan sudah digara.p oleh trar.s- 

migran dengan baik sesuai pertimbangan panitia peme- 

riksaan dan pertimbangan transmigrasi dapat langsung 

diberikan hak milik atas tanah beserta serifikatnya;

d, lokasi-lokasi proyek transmigrasi di mana macih tcr- 

dapat persoalan atau sengkota mengenai tanahnya hai'us 

diselesaikan terlebih dahulu menurut peraturan yang 

berlaku ( diktum pertama Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja, Transmigrasi, dan Koporasi. No. 015 / KPTS /

TRANS / 1973 ).

Hak milik atas tanah dihubungkan dengan status trans

migran dan bekas transmigran, kepengurusannya, dan sif\?t pe- 

nanganannya, maka hak milik atas tanah secara langsung dapat 

diperoleh selagi berstatus transmigran dan kepengurusannya 

diurus oleh kantor wilayah departemen transmigrasi proninsj. 

serta penanganannya bersifat proyek kerja nama antara kantor 

wilayah depart omen transmigrasi pro f.>insi d ongan dir ok torn t 

agraria propinsi, sedangkan halt milik atas tanah secara pe

ningkatan hak dapat diperoleh selagi berstatus transmigran 

dan tiriak "lagj. berstatus I. ran sin i /'ran atau bokas transmigran, 

kepengurusannya, untuk yang masih bor/jtatuo transmigran di

urus oleh kantor wilayah departomen transmigrasi propinsi 

dan untuk bekas transmigran diurus oleh pemerintah daerah 

setempat, penanganannya, untuk yang macih berstatus transmi- 

gran dapat bersifat rutin dan dapat bersifat proyek kerja
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sama antara kantor v/ilayah departemen transmigrasi propinsi 

dengan direktorat agraria propinsi dan untuk bekas transmi- 

gran dapat bersifat rutin maupun proyek, yaitu dikonai PRONA.

Hak milik atas tanah diperoleh transmigran dan bekas 

transmigran polo pertanian karena di.berikan oleh Pemerintah, 

dan untuk itu harus ada penetapan pemerintah dengan mengaju- 

kan permohonan kepada pejabat yang berwenang. Berdasarkan 

pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 6 Tahun 

1 9 7 2, gubernur kepala daerah tingkat I memberikan keputusan 

mengenai permohonan hak milik atas tanah kepada transmigran 

atau bekas transmigran.

Tata cara pemberian hak milik atas tanah kepada trans

migran atau bekas transmigran tetap bcrpedoman pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No, 5 Tahun 1973, walaupun pasal 12 ang- 

ka 1 dari peraturan tersebut menyatakan peraturan tersebut 

tidak berlaku seponjang mengenai pemberian hak milik atas 

tanah kepada transmigran atau bekas transmit gran. Tata cara 

pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran atau bekas 

transmigran tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No, 5 Tahun 1973 dengan discrtai beberapn penambahan 

dan penyimpangan yang dimuat dalam bebcrapa peraturan, yaitu :

1. Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi 

No, 3 Tahun 1967, pasal 3 ayat 1 dan 2, yang menyata

kan perlunya pemeriksaan oleh panitia pemeriksaan dan 

pertimbangan transmigrasi terhadap tanah yang sudah 

diberikan dengan hak pakai atas tanah dan akan diting- 

katkan menjadi hak mj.J i.k alar, tanah;

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Ko-
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perasi No. 015 / KPT.S / TRANS / 1973j diktum pertama 

huruf a.3*, yang menyatakan perlunyn pemeriksaan oleh 

panitia pemeriksaan dan nertimbangan transmigrasi tor- 

hadap tanah yang akan dibcrikan langsung dengan hak 

milik atas tanah kepnda transmigran;

3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga 

Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi No. 91 Tahun 1973; 

Mo. 77 / KPTS / MEM / 1973, yang mongatur polaksnnaan 

proyek kerja sama antaro kantor wilayah departemen 

transmigrasi propinsi dengan direktorat agraria pro

pinsi dalam rangka pemberian hak milik atas tanah 

kepada transmigran; 

if. Peraturan Menteri Dalam Negeri No* 1 Tahun 1977, pasal 

/f ayat 1 dan 2, yang menyatakan pcngajuan untuk mem

peroleh hak milik atas tanah yang berasal dari hak 

pengelolaan melalui perantaraan pomcgong link pcngolo- 

laan, dan pemegang hak pengelolaan v/ajib melengkapi 

berkas permohonan untuk kemudian diteruskan kepada 

gubernur kepala daerah tingkat I dengan dinortai usul 

tentang syarat-syarat yang harus ditaati oleh penerima 

hak.11

Permohonan untuk mendapatkan hak milik atas tanah se

cara peningkatan hak yang bersifat rutin diajukan oleh trans

migran atau bekas transmigran dengan perantaraan kantor wila

yah departemen transmigrant propinsi., dalam hal ini diwaki I i

Wawancara dengan Kasubdit l'onguruiiun Hak-hak Alas
Tanah Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Selatan, 27 Ok-
tober 1986
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oleh kepala kantornya, atau oleh pihak pemerintah daerah sc- 

tempat, yang mewakili bekas transmigran, kepada gubernur ke

pala daerah tingkat I c.q. kepala direktorat agraria propinsi 

dengan perantaraan bupati atau walikota kepala daerah tingkat 

II c.q. kepala kantor agraria kabupaten / kotamadya. Surat 

permohonan tersebut disertai risalah pemeriksaan / pertimbang- 

an panitia pemeriksaan dan pertimbangan transmigrasi, daftar 

nama transmigran atau bekas transmigran, dan gambar situasi. 

Pemeriksaan tanah oleh panitia A t.i.dak d.i.porlukan lagl, tetapi 

cukup dengan pertimbangan kepala kantor agraria dan pengawasan 

agraria daerah tingkat II ( pasal 4 Keputusan Menteri Do lam 

Negeri No, 96 Tahun 1971 ). Gambar situasi yang digunakan 

adalah gambar situasi (lari tanah yang diberikan dongan hak 

pakai atas tanah. Adanya permohonan ini, pihak agraria turun 

kelapangan untuk mengecek apakah segala sesuatunya sesuai 

dengan permohonan, misalnya apakah nama transmigran atou be

kas transmigran yang tercantum dalam daftar nama masih ada 

di. lokasi proyek/transmigrasi atau bekas lokasi proyek trann- 

migrasi.,

Permohonan hak milik atas tanah secara langsung yang 

bersifat rutin diajukan transmigran dengan perantaraan kantor 

wilayah departemen transmigrasi, dalam hal ini diwakili oleh 

kepala kantornya, kepada gubernur kepala daerah tingkat I

c.q. kepala direktorat agraria propinsi dengan pcran taraan 

bupati / walikota kepala daerah tingkat II c.q, kepala knnter 

agraria kabupaten / kotamadya. /Jurat permohonan tersebut di- 

sertai risalah pemeriksaan / pertimbangan panitia pemerikf;:-.an 

dan pertimbangan transmigrasi, daftar nama transmigran, dan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA TRANSMIGRAN 
DAN BEKAS TRANSMIGRAN POLA PERTANIAN

THEDDY HASIHOLAN 



5*f

gambar situasi yang dibuat oleh panitis pemeriksaan dan 

pertimbangan transmigrasi,

Bekas lokasi proyek transmigrasi yang ditentukan oloh

pihak pemerintah daerah setempat sebagai lokasi proyek ope-

rasi nasional agraria, maka segala sesuatunya diselesaikan

oleh kantor agraria kabupaten / kotamadya dan direktorat

agraria propinsi yang bersongkutan. Pihak agraria dalam hal

ini langsung turun kelapangan. Dalam rangka pemberian hak

milik atas tanah ini, eebclumnyn to tap dipcrlukah pomcriksaan

atau pertimbangan dari panitia pemeriksaan dan pertimbangan

transmigrasi mengenai pengusahaan tanahnya. Kepada bekas

transmigran nantinya langsung diberikari sertifikat hak milik 

1 ?
ataa tanah. ~

Pemberian hak milik atas tanah, baik secara langsung 

maupun secara peningkatan hak, yang merupakan proyek kerja 

sama antara kantor v/ilayah departemen transmigrasi propinsi 

dengan direktorat agraria propinsi didasarkan pada Keputusan 

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja, Trans

migrasi, dan Koperasi No. 91 Tahun 1973 ; No. 77 / KPTS /

MEN / 1973* Polakeanaan proyek ini riesuai dengan ponjntnhan 

atau alokasi anggaran masing-masing propinsi. Kepala direk

torat agraria propinsi bersama-sama kepala kantor v/ilayah 

departemen transmigrasi propinsi menentukan lokasi proyek 

transmigrasi yang tcrkcna proyek kerja sama ini donguti mcm- 

perhatikan kriteria penentuan prioritas lokasi proyek trans

it
Wawancara dengan Kasubdit Pondaftaran Hak-hak Atas

Tanah Direktorat Agraria Propinsi Sumatcra Selatan, 31 Ok-
tober 1986
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migrasi, yang kemudian dimasukkan kedalam daftar isian proyek

direktorat agraria propinsi, Jadi, segala pembiayaan dalam

rangka pemberj.an hak milik atas tanah masuk dolam matn ang-

garan direktorat agraria propinsi, Hal ini merupakan pengalo-

1 7)
kasian biaya secara langsung, J Saluran forraal untuk mempcr- 

oleh hak milik atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No, 5 Tahun 1973 beserta peraturan lainnya tetap ber

laku, sehingga tetap diperlukan pengajuan permohonan hak mi

lik atas tanah oleh kepala kantor v/ilayah departemen trans

migrasi, yang mewakili transmigran, kepada gubernur kepala 

daerah tingkat I c.q. kepala direktorat agraria propinsi 

dengan perantaraan bupati / walikota c.n. kepala kantor ag

raria kabupaten / kotamadya. Dalam proyek kerja sama ini 

negala senuatu yang berkaitan dengan porinohoaan hak mili.l; 

atas tanah diselesaikan oleh pihak agraria, dengan tidak mc- 

nutup kemungkinan mengarabil tenaga-tencga ukur dan tehnis 

dari kantor wilayah departemen transmigrasi propinsi, sehing

ga menutup kemungkinan adanya keterangan yang kurang lengkap 

dan permohonan ditolak, Kerja sama ini diadakan memang untuk 

mempercopat pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran, 

termasuk certifikatnya, Risalah pemeriksaan / pertimbangan 

dari panitia pemeriksaan dan pertimbangan transmigrasi, baik 

untuk pemberian hak milik atas tanah secara langsung maupun 

peningkatan. hak, tetap diperlukan. Dalam hal ini risaloh 

tersebut diperlukan sebclum subuah Ink.-mi proyek Li-anj;mi gri.:i

^Wawancara dengan pejabat ncmentara Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Gumatera Selatan, 
27 Oktober 1986
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ditentukan sebagai lokasi yang turkon; proyak kor ja sama. 

Panitia tersebut di atas dalam rangka pnmberian hak milik 

atas tanah secara langsung juga membuat gambar situasi dari 

tanah / lahan yang dimohon, dan untuk pemberian hak miInk 

atas tanah sccara peningkatan hak, maka gambar situasi dari 

tanah / lahan yang dimohon cukup menggunokan gambar situasi 

pada v/aktu pemberian hak pakai atas tanah. Setelah surat k e 

putusan pemberian hak milik atas tanah keluar, maka surat 

keputusan tersebut langsung dikirim ko kantor agraria kabu

paten / kotamadya untuk didaftarkan dan diterbitkan sertifi- 

katnya.

Porl.u di tambahkan di sini, bahv;a permohonan hak m.i M  k 

atas tanah yang diajukan kepada gubernur kepala daerah ting- 

kat I adalah per lahan, yaitu lahan untuk rumah dan pekarang- 

an, lahan untuk lahan usaha I, dan untuk lahan unaha II.

Jadi., nantinya akan keluar tiga aural keputusan nemborian 

hak milik atas tanah dan tiga sertifikat hak milik atas tanah 

kepada transmigran atau bekas transmigran.

2. Syarat-svarat Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada 

Transmi/rran atau Bekas Transml/tran Pola Pertanian

Transmigran atau bekas transmigrati untuk Han setelah 

memperoleh hak milik atas tanah harus mcmenuhi syarat-oyarat 

tortanlu. S.yara Ij-ayara t lorlonlu ini sf'.iaiij dimual. dal-i;;, j:n - 

rat keputusan pemberian hak milik atas tanah, berupa syarat- 

syarat umum dan syarat-syarat khusus, ada juga yang tidak 

dimuat dalam surat keputusan pombori-m hak milik atas tcnah. 

Syaral-syarat yang tidak dimu-il, dalam r.ur-’iL ko]i>Uus;m p'Mnli* ■— 

rian hak milik atas tanah merupakan syarat permul*:nn yang
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harus dipenuhi dan sangat monentuknn bagi transmigran atau 

bekas transmigran untuk memperoloh hak milik atas tanah ser- 

ta syarat-syarat yang ber.laku umum bagi o.rang yang mempunyai 

tanah dengan hak milik atac tanah dan yang berlaku khusur, 

bagi orang yang mempunyai tanah dengan hak milik atas tanah 

pertanian, Dari keterangan di atas, dapat dibagi syarat-sya- 

rat bagi transmigran atau bekat; transmigran dalam kai. tannya 

dengan pemberian hak milik atas tanah atas tiga bagian, ya

itu :

a. syarat permulaan agar keputusan gubernur kepala dae

rah tingkat I, terhadap permohonan hak milik atas 

tanah dari transmigran atau bekas transmigran, menya-

✓
takan menerima permohonan tersebut;

b. syarat-syarat yang dimuat dalam surat keputusan pem

berian hak milik atas tanah;

c. syarat-syarat yang berlaku umum untuk hak milik atas 

tanah dan berlaku khusus untuk hak milik atas tanah 

pertanian, yang tidak dimuat dalam surat keputusan 

pemberian hak milik atas tanah.

Pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran atau 

bekas transmigran ada yang secara langsung dan bertingkat, 

Dalam peraturan yang mengatur tentang transmigrasi dan kait- 

annya dengan tanah, maka .syarat permulaan yang harus dipenuhi 

oleh transmigran atau bekas transmigran ditulic dengan rcdak- 

si yang berbeda untuk memperoloh hak milik a tan tanah nec.-T-’ 

langsung dan bertingkat. I’asa.I 3 ^,yal I dan ayat ^ I'eraluran 

Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi No, 3 Tahun 1967 

menyebutkan, bahwa hak pakai atas tanah yang telah diborikan
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kepada transmigran atau bekas transmigran dapat ditingkatkan 

menjadi hak milik atas tanah jika 5 tahun berturut-turut ta

nah dengan hak pakai atas tanah tersebut telah diusahakan 

dengan memuaskan atau jangka waktu tersebut dapat diperpendek 

jika tanah dengan hak pakai atas tanah telah diusahakan dc- 

ngan sangat memuaskan, menurut pemeriksaan atau pertimbangan 

suatu panitia yang terdiri dari pejabat-pejabat transmigrasi, 

agraria, pamong praja, dan pertanian rakyat yang dibentuk 

oleh gubernur kepala daerah tirigka I: I. Panitia y.-inj'; mombori - 

kan pertimbangan tersebut di atas dengan berlakunya Keputusan 

Menteri Dalam Negeri No. 5k, 1^1 / DJA / 1073 tclnh disosuai- 

kan dan dinarnakan panitia pemeriksaan dan pertimbangan trans

migrasi. Dalam peraturan yang lain, yaitu Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi No. 015 / KPTS /

TRANS / 1973* diktum pertama a.3. menyebutkan, bahwa hak milik 

atas tanah dapat diberikan langsung kepada transmigran jika 

tanah yang sudah digarap oleh transmigran, yang dikuasai oleh 

kantor wilayah departemen transmigrasi propinsi dengan hak 

pengelolaan, menurut pertimbangan panitia pemeriksaan dan 

pertimbangan transmigrasi tel.ah diusahakan dengan baik.

Dari uraian di atas, dapat disimpulknn bahwa syarat 

pemberian hak milik atas tanah secara peningkatan hak adalah 

tanahnya sudah diusahakan dengan memuaskan atau sangat momu- 

askan, sedangkan syarat permulaan pemberian hak milik atas 

tanah secara langsung adalah tanahnya sudrh diusahakan dongan 

baik. Kata "dengan baik" ini bcrdnsarkan tingkatan atau hasil 

penilaion dapat disamakan dengan kata "dongan momunskan".

Jadi, syarat pormulaan dalam rangka pumborian hak milik atas
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tanah kepada transmigran secara langsung sama dengan syarat 

permulaan pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran 

atau bekas transmigran secara peningkatan hak, yang tanah 

dengan hak pakai atas tanahnya telah diusahakan selama 5 ta

hun berturut-turut. Perbedaannya, untnk syarat permulaan nnm- 

berian hak milik atas tanah secara langsung tidak ada jangka 

waktu berapa lama tanahnya telah diusahakan untuk memberikan 

penilaian atau pertimbangan, sedangkan syarat permulaan pem

berian hak milik atas tanah secara peningkatan hak ada jangka 

waktunya, yaitu 5 tahun berturut-turut. Beda lainnya, uniuk 

pemberian hak milik atas tanah secara bertingkat jangka wukLu 

5 tahun tersebut dapat diperpendek dengan syarat tanah dengan 

halt pakai atas tanah telah diusahakan dengan sangat memuaskan, 

sedangkan untuk pemberian hak milik atas tanah secara lang

sung tidak ada penilaian dengan sangat baik terhadap pengu- 

s&haan tanahnya,-

Mengenai panitia yang berwenang memberikan penilaian 

atau memberikan pertimbangan mengenai pcngusahaan tanah dalam 

rangka pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran atau 

bekas transmigran, adalah panitia pemeriksaan dan pertimbangan 

tanah untuk transmigran atau bekas transmigran, disebut juga 

dengan panitia pemeriksaan dan per t.i mb,-mgan trmiumigrasi, 

yang anggotanya terdiri dari :

1, kepala direktorat agraria propinsi scbagai ketua me- 

rangkap anggota;

2, kepala kantor v/ilayah departemen transmigrasi propinsi 

scbagai wak.l.J ketua rnrjrangkap an/’;gota;

3, seorang pejabat yang ditunjuk oleh gubernur kepala
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daerah tingkat I sebagai anggota;

k , seorang pejabat yang ditunjuk oleh kepala dinas per

tanian. propinsi sebagai anggota;

5. pejabat yang ditunjuk oleh kepala direktorat agraria 

propinsi sebagai sekretaris merangkap anggota;

6. kepala kantor agraria kabupaten / kotamadya setempat 

sebagai anggota;

7. asisten wedana / kepala kecamatan setempat sebagai 

anggota;

8. kepala desa setempat sebagai anggota ( diktum pertama 

Keputusan Menteri Dalam ['logon. No, 3k, M\ I / OJA /

1973 ).

Mengenai tugas panitia pemeriksaan dan pertimbangan 

transmigrasi ini, selain memeriksa dan memberikan penilaian 

atau pertimbangan mengenai pongusahaan / ponggarapan tanah 

lokasi proyek transmigrasi dan bekas lokasi proyok. tronsmi- 

grasi, adalah :

a, mengadakan penelitian / pemeriksaan lokasi proyek 

transmigrasi dan bekas lokasi proyek transmigrasi;

b, mengadakan penelitian / pemeriksaan tentang status / 

riwayatnya, hubungan hukum dengan pemohon ( transmi

gran atau bdkas transmigran ) .yang berkepcntingan 

dalam hubungannya dongan permohonan hak mili.k atas 

tanahnya;

c, menempatkan tanda-tanda batas, membuat gambar situasi, 

torrnasuk monotapkan luac tanah yang bor.-iangk u tan;

d, memberikan fatwa mongonai hasii pemeriksaan dan por- 

timbangannya;
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e, membuat risalah pemeriksaan / pertimbangan ( riiktum 

kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri No, Sk. W+1 /

DJA / 1.973 ).

Dalam surat keputusan pemberian hak milik atas tanah 

kepada transmigran atau bekas transmigran terdapat syarat- 

syarat umum dan 'syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dan 

ditaati oleh transmigran atau bekas transmigran pola perta

nian.

Syarat-syarat umum yang harus dimuat dalam surat ke

putusan pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran 

atau bekas transmigran, antara lain :

1. membayar uang pemasukan kepada Negara yang jumlah dan 

jangka waktu pembayarannya ditentukan dalam surat 

keputusan pemberian hak milik al«u tanah lonsobul;

2. halt milik atas tanah yang diberikan harus didaftarkan 

pada kantor agraria kabupaten / kotamadya yang ber- 

sangkutan, dengan membayar biaya pendaftaran yang jum

lah dan jangka waktunya din.yatak.an daloin surat kepu- 

tusan pemberian hak milik atas tanah tersebut;

3. Negara membebaskan diri dari pertanggungjaivoban mcnge- 

nai hal-hal yang terjadi sebagai akibat pemberian hak 

milik atas tanah itu;

/}. kelalaian terhadap .syarat-.syarat tor;;obut pada angka 

1 dan 2 di atas dapat dijadikan alasan untuk membatal- 

kan poinborian hak mi.lik ataa tanah toraebut;

5. penerima hak milik atas tanah memilih domisili pada 

kantor agraria kabupaten / kotamadya yang bersangkut- 

an.
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Mengenai syarat umum angka 1 dan 2 di atas, oleh Men

teri Dalam Negeri dengan keputusannya. No, 3k. 140 / DJA /

1973 ditentukan besarnya uang pemasukon kepada kas negara 

dalam rangka pemberian hak milik ataG tanah kepada transmi- 

gran atau bekas transmigran, biaya pendaftaran hak milik atas 

tanah, beserta meterai sertifikatnya yang dibebankan kepada 

transmigran atau bekas transmigran bornangkutan sebesar dua- 

ratus limapuluh rupiah, dengan porincian :

a. sebesar seratus rupiah sebagai uang pemasukan yang 

harus disetor ke kas ncgara eetempat, atas mata ang- 

garan pendapatan Departemen Dalam Negeri c.q, Dirck- 

torat Jenderal Agraria;

b. sebesar seratus rupiah scbagai biaya pendaftaran yang 

harus dibayarkan kepada kantor agraria kabupaten / 

kotamadya c.q, seksi pendaftaran tanah setempat untuk 

disetor ke kas negara, atas mata anggaran pendapatan 

Departemen Dalam Negeri c.q, Direktorat Jenderal Ag

raria;

c. sebesar limapuluh rupiah untuk biaya mctorai sertifi- 

kat hak milik atas tanah yang bersangkutan, 

Syarat-syarat khusus yang dimuat dalam surat keputus

an pemberian halt milik atas tanah, ada yang b'erasal dari 

usulan kantor wilayah departemen transmigrasi propinsi atau 

pemerintah daerah setompat, sebagai pemegang hak pengelolaan 

hak atas tanah yang menyerahkan bagian-bagian dari tanah halt 

pengelolaan tersebut dengan halt milik atas tanah kepada trans- 

mi gran atau bekas transmigran, dan ada yang sudah ditentukan 

oleh suatu peraturan agar dalam surat keputusan pemberian
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hale milik atas tanah kepada transmigran atau bekas transmi

gran dicantumkan syarat yang disebutkan peraturan tersebut. 

Dalam hal mengusulkan syarat-syarat yang bersifat khusus ini 

ada kerja sama antara kantor v/ilayah departemen transmigrasi 

propinsi dengan pemerintah daerah setempat, sehingga akan 

ada kesamaan eyarat-syarat yang dimuat dalam surat keputusan 

pemberian halt milik atas tanah. Syarat-syarat khusus tersebut, 

antara lain :

1* dalam jangka waktu 10 tahun sejuk didaftarkannya surat 

keputusan pemberian hak milik atas tanah tersebut pada 

kantor agraria kabupaten / kotamadya setempat, maka 

tanah halt milik tersebut dilarang dialihkan haknya 

kepada siapapun, kecuali setelah mendapat izin ter- 

lebih dahulu dari bupati / walikota kepala daerah 

tingkat II setempat;

2. berlokunya ketentuan pasal 8 Undang-undang Mo. %

Prp. Tahun 1960 bagi transmigran atau bekas transmi

gran;

3. hak milik atas tanah tersebut oleh penerima hak, yai

tu transmigran atau bekas transmigran, hanya boleh 

dipergunakan untuk lahan perumahan dan pekarangan 

atau untuk lahan usaha I atau untuk lahan U6aha II 

yang sifat pemakaiannya adalah permanen.

Syarat-syarat pada angka 1 dan 2 di atas dicatat atau didaf- 

tar dalam buku tanah dan sertifikat hak milik atas tanahnya.

Syarat-syarat yang tidak dimuat dalam surat keputusan 

pemberian hak milik a Lac tanah kepada brarujm.i.gran atau bekas 

transmigran pada hakikatnya adalah syarat-syarat bagi siapa
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saja asalkan orang yang bersangkutan mempunyai hak milik atas 

tanah dan syarat-syarat yang berlaku bagi orang yang mempunyai 

hak milik ata6 tanah pertanian, misalnya ketentuan-ketentuan 

tentang landreform,

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transmi

gran atau bekas transmigran dapat berbuat apa saja terhadap 

hak milik atas tanahnya sepanjang tidak melalaikan atau me- 

langgar syarat-syarat yang termuat dalam surat keputusan 

pemberian hak milik atas tanah, tidak melanggar ketentuan- 

ketentuan landreform, dan tidak melanggar atau memcnuhi ke- 

wajiban-kewajiban bagi orang yang mempunyai halt milik atas 

tanah pada umumnya.

Dalam hal syarat-syarat yang harus ditaati oleh trans

migran atau bekas transmigran, misalnya tentang ketentuan- 

ketentuan landreform, sebaiknya dimuat secara tegas di dalam 

surat keputusan pemberian haknya seperti syarat-syarat khu- 

6us yang harus dimuat dalam surat keputusan pemberian hak 

pakai atas tanah kepada transmigran, misalnya transmigran 

atau bekas transmigran harus bertempat tinggal di atas tanah 

yang diberikan kepadanya.1^

^Wawancara dengan Kasubdit Landreform Direktorat
Agraria Propinsi Sumatera Selatan, 25 Oktober 1986
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PERMASALAHAN DAN PENYELESAIANNYA

1. Permasalahan

Tanah, tidak perlu disangsikan lagi, begitu penting 

bagi hidup manusia, apalagi tanah tersebut dikuasai dengan 

hak milik atas tanah.

Dalam rangka pelaksanaan transmigrasi di Indonesia, 

maka kepada transmigran atau bekas transmigran pola pertani

an diberikan hak milik atas tanah oleh Pemerintah. Ternyata, 

hak milik atas tanah ini menimbulkan beberapa permasalahan, 

terutama hak milik atas tanah yang diberikan sering disalah- 

gunakan. Pihak yang paling banyak merasakan akibat dari pe- 

nyalahgunaan ini adalah Pemerintah, di samping transmigran 

atau bekas transmigran itu sendiri.

Pemerintah, untuk mengatasi permasalahan yang timbul 

sudah mengeluarkan beberapa peraturan, teta-pi peraturan- 

peraturan tersebut belum memecahkan persoalan secara tuntas. 

Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan Pemerintah untuk 

raemperlancarkan pelaksanaan pemberian hdk milik atas tanah, 

juga menimbulkan beberapa permasalahan.

Masalah-masalah yang timbul dapat dirumuskan sebagai 

berikut :

a. mengapa kepada transmigran atau bekas transmigran pola 

pertanian diberikan hak milik atas tanah ?;

b. hak milik atas tanah yang diberikan tersebut dapat 

menimbulkan masalah, yaitu hak milik atas tanah dapat
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dijual oleh transmigran atau bekas transmigran kepada 

orang lain;

c. apakah.hak milik atas tanah yang diberikan kepada 

transmigran atau bekas transmigran dapat dijadikan 

jaminan hutang dengan dibebani halt tanggungan ?;

d. apakah tanah hak milik transmigran atau bekas trans

migran boleh digadaikan, dibagihasilkan, atau disewa- 

kan ?;

e. bagaimana dengan hak milik atas tanah tersebut jika 

diwariskan ?;

f. mengapa ada perbedaan dalam hal pemberian hak milik 

atas tanah kepada transmigran atau bekas transmigran ?;

g. masalah-masalah lain yang berkaitan dengan cara pem

berian hak milik atas tanah kepada transmigran atau 

bekas transmigran.

2. Penyeleealannya

Permasalahan pertama yang perlu dicari penyelesaiannya 

adalah mengenai pemberian hak milik atas tanah, yaitu mengapa 

kepada transmigran atau bekas transmigran pola pertanian di

berikan hak milik atas tanah ?

Dalam hal ini, pada peraturan-peraturan yang mengatur 

tentang transmigrasi dan kaitannya dengan hak milik atas ta

nah yang diberikan kepada transmigran atau bekas transmigran 

tidak terdapat penjelasan yang tegas tentang mengapa kepada 

transmigran atau bekas transmigran diberikan hak milik atas 

tanah, tetapi dari penjelasan pasal 7 Undang-undang No* 3 

Tahun 1972 dapat ditarik kosimpulan, bahwa hak milik atati 

tanah diberikan kepada transmigran atau bekas transmigran

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA TRANSMIGRAN 
DAN BEKAS TRANSMIGRAN POLA PERTANIAN

THEDDY HASIHOLAN 



67

agar raereka tenteram, mantap, dan bergairah dalam mengusaha- 

kan tanahnya.

Pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran atau

beka6 transmigran pola pertanian, juga merupakan faktor pena-

rik agar orang mau bertransmigrasi.1^ Hal ini dapat dilihat

dengan membandingkan antara hak milik atas tanah dengan hak-

hak atas tanah lainnya, yang disebutkan dalam pasal 16 ayat

1 UUPA, maka setiap hak atas tanah yang terdapat dalam UUPA

sudah ada rumusannya sendiri-sendiri dan ditentukan penggu-

naannya untuk apa, apalagi, hak milik atas tanah ini dirumus-

kan sebagai hak yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh.

Oleh karena itu, dengan adanya program transmigrasi ini 
dimana orang diberi janji akan diberi tanah yang subur 
dengan status hak milik dan dapat diwariskan kepada 
anaknya maka banyak orang tertarik mengikutinya.

Hak milik atas tanah yang diberikan kepada transmigran 

atau bekas transmigran pola pertanian adalah hak milik atas 

tanah menurut UUPA, yaitu sesuai dengan ciri-ciri hak milik 

atas tanah yang .diatur dalam UUPA. Hal ini menimbulkan masa- 

lah yang berpangk^l dari pemberian hak milik atas tanah, ya

itu hak milik atas tanah tersebut dapat dijual oleh transmi

gran atau bekas transmigran kepada orang lain. Dijualnya hak 

milik atas tanah ini bertentangan dengan maksud atau tujuan 

pelaksanaan transmigrasi, mengurangi kebijakcanaan Pemerin tah,

^Wawancara dengan Kasi Penyelesaian Hak Atas Tanah 
Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Sumatera 
Selatan, 23 Oktober 1986

^Rukmadi Warsito, dkk., Transmiflrasi, Dari Daerah 
Asal Sampai Benturan Budava di Tempat Pemuklman. Get. Per- 
tama, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 7 k

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA TRANSMIGRAN 
DAN BEKAS TRANSMIGRAN POLA PERTANIAN

THEDDY HASIHOLAN 



68

dan merugikan transmigran atau bekas transmigran serta Peme

rintah.

Dalam ipemecahkan masalah ini, Menteri Dalam Negeri 

telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 Ta

hun 1978. Pasal 1 huruf a keputusan tersebut telah melarang 

transmigran atau bekas transmigran mengalihkan hak milik atas 

tanahnya dalam jangka waktu 10 tahun sejak surat keputusan 

pemberian hak milik atas tanah didaftarkan. Jadi, peraturan 

di atas tidak hanya melarang tanah hak milik itu dijual, te- 

tapi juga melarang setiap perbuatan yang bermaksud memindah- 

kan hak milik atas tanah, misalnya tukar menukar, hibah, dan 

lain-lain. Mengenai masa larangan mengapa hanya berlaku untuk

10 tahun, tidak ada penjelasan lebih lanjut, Jangka waktu 10 

tahun, mungkin untuk memberi kesempatan kepada transmigran 

atau bekas transmigran agar lebih berhasil mengusahakan tanah 

pertaniannya, sehingga membuat mereka merasa sayang menjual 

( mengalihkan ) hak milik atas tanahnya. Jika kemungkinan 

ini benar, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 

1978 dapat dikatakan bersifat untung-untungan.

Setelah jangka waktu 10 tahun berakhir, maka transmi

gran atau bekas transmigran baru dapat menjual hak milik atas 

tanahnya. Hal ini akan menimbulkan masalah lama, yan^ untuk 

jangka waktu 10 tahun masa larangan sudah teratasi. Saya le

bih setuju pendapat A.P. Parlindungan yang berbicara tentang 

tanah dengan hak milik atas tanah yang melekat di atasnya, 

yang diberikan kepada transmigran atau bekas transmigran 

6ebagai obyek landreform, seyogianya tidak boleh dialihkan.

Dengan demikian jika tanah transmigrasi tidak boleh lagi
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diperjual belikan maka tidak mungkinlah terjadi epekulasi 
atas tanah pertanian, dan tidak mungkin«juga diciptakan 
tanah absentee atas tanah transmigrasi.

Jangka-waktu 10 tahun dilarangnya hak milik atas tanah

dijual oleh transmigran atau bekas transmigran kepada orang

lain, tidaklah bersifat mutlak. Hak milik atas tanah tersebut

masih dapat dijual, jika mendopat izin terlebih dnhulu dari

bupati / walikota kepala daerah tingkat II eetempnt ( pasal

1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 12 Tahun 1978 ).

Perlu ditekan di sini, agar bupati / walikota tidak terlalu

mudah memberi izin kepada transmigran atau bekas transmigran

menjual hak railik atas tanahnya, jika keadaan tidak terlalu

memaksa. Keadaan yang inemaksa ini, contohnya adalah kondisi

tanah yang tidak memungkinkan diadakannya usaha pertanian.

Ketentuan-ketentuan ini sayang tidak mendukung program 
transmigrasi Pemerintah, karena izin tersebut tetap saja 
diperoleh.

Dalam hal memindahkan atau mengalihkan hak milik atas 

tanah, terutama melalui jual beli, torlepas dari Peraturan 

Menteri Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978, maka trans

migran atau bekas transmigran untuk menjual hak milik atas 

tanah pertaniannya tetap memerlukan izin dari bupati / wali

kota kepala daerah tingkat IX. Jadi, izin tersebut setelah 

berakhirnya masa larangan bagi transmigran atau bekas trans

migran untuk menjual hak milik atas tanahnya tetap diperlu

kan. Bupati / walikota dalam hal memberi izin tetap berdasar-

rA.P, Parlindungan, Kapita Selekta Hukum Agraria. 
Alumni, Bandung,. 1981, hal. 1^0 - 1if1

l8Ibid.. hal. 75
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kan pada keadaan yang sangat raemaksa. Perlunya izin tersebut 

didasarkan pada pasal 1 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Da- 

lara Negeri No* Sk. 59 / DDA / Tahun 1970 jo. pasal 7 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No, 6 Tahun 1972.

Instansi pemberi izin, yaitu bupati / walikota kepala 

daerah tingkat II, perlu juga memperhatikan ketentuan pasal

9 Undang-undang No. 56 Prp. Tahun I960, yang melarang pemin- 

dahan hak atas tanah pertanian ( termasuk hak milik atas ta

nah pertanian ), kecuali pembagian warisan, yang mengakibat- 

kan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luas- 

nya kurang dari dua hektar. Larangan ini tidak berlaku kalau 

si penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang 

dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus,

Untuk lebih mengsukseskan pelaksanaan transmigrasi 

di Indonesia, berkaitan dengan ketentuan pasal 9 Undang-undang 

No. 56 Tahun 1960, menurut heraat saya kalau transmigran atau 

bekas transmigran ingin menjual hak milik atas tanahnya, maka 

instansi pemberi izin baru memberi izin kalau keadaan sangat 

memaksa, walaupun dijualnya hak milik atas tanah itu tidak 

melanggar ketentuan pasal 9 Undang-undang No, 56 Tahun I960.

Mengenai diperbolehkannya seseorang menjual hak milik 

atas tanahnya yang kurang dari dua hektar secara sekaligus, 

maka menurut hemat saya ketentuan tersebut tidak berlaku bagi 

transmigran atau bekas transmigran pola pertanian, kecuali 

setelah ada izin dari bupati / walikota dengan memperhatikan 

keadaan yang sangat memaksa. Pendapat ini caya dasarkan pada 

adanya ketentuan yang menyatakan, bahwa penyera'han sertifikat 

hak atas tanah berlaku juga terhadap tanah transmigran atau
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bekas transmigran yang ternyata setelah dicelesaikan luacnya 

kurang dari dua hektar ( Instruksi Bersaraa Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi 

No. 25 Tahun 197^ - 18 / Men / 197^ ). Bunyi ketentuan ini 

seolah-olah menunjukkan adanya kolemahan yang dapat dimaaf- 

kan yang terjadi di dalam praktek pembagian tanah kepada 

transmigran.

Dari uraian di atas, maka menurut hemat saya lebih 

baik tanah hak milik yang diberikan Pemerintah kepada trans

migran atau bekas transmigran tidak boleh dijual, bahkan 

dialihkan, untuk selama-lamanya dan boleh dijual atau dialih- 

kan setelah ada izin dari bupati atau walikota kepala daerah 

tingkat II setempat. Larangan tersebut hendaknya dicatat / 

didaftar dalam buku tanah maupun sertifikat hak milik atas 

tanahnya, sehingga tidak terjadi hal-lial yang tidak diingln- 

kan, Izin dari bupati / walikota juga hendaknya berdasarkan 

keadaan yang sangat memaksa, contohnya :

1. keadaan tanah secara fisik tidak memungkinkan dilaku- 

kannya usaha-usaha pertanian;

2. bagi transmigran atau bekas transmigran yang mendapat 

pekerjaan lain dan ingin menjual hak milik atas tanah- 

tanahnya'.

Masalah lain yang timbul sehubungan dengan pemberian 

hak milik atas tanah kepada transmigran atau bekas transmi

gran, yang juga ada kaitannya dengan berpindahnya hak milik 

atas tanah, yaitu apakah hak milik atas tanah torcobut boleh 

dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan 

( hipotik atau credietverband ). Penyebab utama mengapa
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transmigran atau bekas transmigran menjaminkan hak milik atas 

tanahnya untuk memperoleh hutang, karena mereka membutuhkan 

modal untuk mengusahakan tanahnya, misalnya untuk membeli 

alat-alat produksi pertanian, pupuk, obat pembasmi serangga, 

dan lain-lain, atau karena sesuatu kebutuhan yang mendesak.

Di lain pihak, dijaminkannya hak milik atas tanah dapat di- 

gunakan oleh transmigran atau bekas transmigran dengan tujuan 

untuk memindahkan hak milik atas tanahnya. Jadi, setelah 

mendapat pinjaman uang, transmigran atau bekas transmigran 

pergi meninggalkan lokasi proyek transmigrasi atau bekas lo

kasi proyek transmigrasi atau mereka dengan sengaja tidak 

mau melunasi hutangnya, dan tentunya tanah hak milik tersebut 

oleh kreditur akan dijual di muka umum ( melalui lelang ) 

untuk mengambil pelunasan hutangnya, Dengan kata lain, hak 

milik atas tanah transmigran atau bekas transmigran dapat 

berpindah kepada pihak lain melalui lembaga jaminan.

Dalam hal ini, sebenarnya transmigran atau bekas 

transmigran tidak dapat dan memang tidak akan dapat menjamin

kan hak milik atas tanahnya untuk memperoleh pinjaman uang 

melalui lembaga jaminan yang ada selamn jangka waktu 10 tahun 

sejak surat keputusan pemberian hak milik atas tanah tersebut 

didaftarkan, Hal ini disebabkan, karena :

a. perkataan' "dilarang dialihkan" dalam pasal 1 huruf a 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 12 Tahun 1978 hen- 

daknya ditafsirkan, bahwa hak mil Lie atas tanah turse- 

but dilarang dialihkan secara langsung dan secara 

tidak langsung, maksudnya perbuatan yang dapat raenye- 

babkan berpindahnya hak milik atas tanah;
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b. ketentuan dilarang dialihkannya hak milik atas tanah 

dalam jangka waktu 10 tahun sejak surat keputusan 

pemberian hak milik atas tanah didaftarkan merupakan 

syarat dalam rangka pemberian hak milik atas tanah, 

yang dicatat / didaftar dalam buku tanah dan sertifi- 

kat hak milik atas tanah yang bersangkutan, yang kalau 

dilanggar, menurut syarat dalam surat keputusan pem

berian hak milik atas tanah kepada transmigran atau 

bekas transmigran, maka keputusan pemberian hak milik 

atas tanah tersebut dapat dibatalkan.

c. seksi pendaftaran tanah pada kantor, agraria kabupaten 

atau kotamadya akan menolak untuk mendaftarkan hipotik 

atau credietverband tersebut atau menolak untuk men-

1 Q
daftarkan peralihan hak milik atas tanah tersebut. y 

Menurut pendapat saya, dalam hal ini hendaknya PPAT 

sebagai pejabat yang ditunjuk untuk membuat akte hipotik atau 

akte credietverband menolak membuat akte yang bersangkutan.

Setelah jangka waktu 10 tahun masa larangan dialihkan

nya hak milik atas tanah berakhir, maka bekas transmigran 

bebas untuk menjaminkan hak milik atas tanahnya.

Mengingat bahwa lembaga jaminan dapat digunakan untuk 

memindahkan atau menyebabkan berpindahnya hak milik atas ta

nah, maka alangkah baiknya bagi bekas transmigran yang ingin 

menjaminkan hak milik atas tanahnya terlebih dahulu mominta 

atau mengajukan permohonan kepada bupati atau walikota kepala

1Q
7Wawancara dengan Kasubdit Pendaftaran Tanah Direk

torat Agraria Propinsi Sumatera Selatan, 31 Oktober 1986
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daerah tingkat IX setempat untuk memperoleh izin. Diperlu- 

kannya izin tersebut, berarti membebankan suatu kewajiban 

kepada kepala'daerah tingkat II, dengan menugaskan instansi- 

instansi tertentu, misalnya dinas pertanian daerah tingkat

II dan kantor agraria kabupaten / kotamadya setempat, untuk 

melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap bekas trans

migran beserta tanah yang sedang diusahakannya,

Izin dari bupati / walikota di atas hendaknya merupa

kan syarat dalam rangka pemberian hak milik atas tanah kepada 

transmigran atau bekas transmigran dan dicatat / didaftar 

dalam buku tanah dan sertifikat hak milik atas tanahnya, se- 

hingga pihak kreditur ( penerima hipotik / credietverband ) 

akan mengetahui adanya syarat tersebut.

Memandang adanya nilai ekonomis dari sebuah sertifi

kat hak milik atas tanah, yang dapat dipergunakan bagi trans

migran atau bekas transmigran untuk memajukan secara sungguh- 

sungguh usaha pertaniannya, dikedtkan dengan ketentuan dila- 

rang dialihkannya hak milik atas tanah dalam jangka waktu

10 tahun, kecuali setelah mendapat izin dari bupati / wali

kota setempat, maka menurut hemat saya transmigran atau bekas 

transmigran selama masa larangan pengalihan hak milik atas 

tanahnya boleh raenjaminkan hak milik atas tanahnya setelah 

memperoleh izin dari bupati / walikota setempat. Jadi, jika 

seorang transmigran atau bekas transmigran setelah mendapat 

izin untuk menjaminkan hak milik atas tanahnya pada waktu 

masa larangan mengalihkan hak milik atas tanahnya baru boleh 

menjaminkan hak milik atas tanahnya dan seandainya transmi

gran atau bekas transmigran tidak dapat melunasi hutangnyy,

7k
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maka peralihan hak milik atas tanah yang ale an terjadi nanti- 

nya tidak memerlukan izin untuk mengalihkan hak miliknya, 

tetapi izin pemindahan hak milik sebagaimana termaksud dalam 

Peraturan Menteri Agraria No* 1 if Tahun 1961 jo. Peraturan 

Direktur Jenderal Agraria No. k Tahun 1968 jo, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. Sk. 59 / DDA / Tahun 1970, yang me- 

muat keterangan-keterangan mereka yang berkepentingan, yaitu 

tentang transmigran atau bekas transmigran dan pihak yang 

akan menerima hak milik, dan mengenai tanahnya tetap diper

lukan.

Terhadap tanah hak milik yang dijadikan jaminan dan 

tidak dapat ditcbus oleh transmigran atau bekas transmigran, 

maka sebaiknya tanah tersebut dikuasai kembali oleh Negara 

setelah memberi ganti rugi kepada kreditur atau Pemerintah 

mengharuskan dengan mengutamakan tanah hak milik yang dija

dikan jaminan dijual kepada pendatang-pendatang baru yang 

berasal dari daerah transmigrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 12 Tahun 1978 hanya 

mengatakan, bahwa hak milik atas tanah dilarang dialihkan 

dalam jangka waktu 10 tahun. Peraturan ini dan peraturan- 

peraturan yang, lain tidak mengatur tentang tanah secara fisik, 

yang di atasnya melekat hak milik atas tanah, yang diberikan 

kepada transmigran atau bekan transmigran pola pertanian.

Tanah yang diberikan kepada transmigran atau bekas transmigran 

dapat secara fisik dikuasai atau diusahakan oleh orang lain, 

sedangkan hak milik atas tanahnya tetap berada pada transmi

gran yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan masalah lain dari 

pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran atau bekas
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transmigran, yaitu apakah tanah hak milik transmigran atau 

bekas transmigran boleh digadaikan, dibagihasilkan, atau 

disewakan.

Secara umum, hal tersebut di atas sudah dilarang oleh 

ketentuan pasal 10 ayat 1 UUPA yang menyatakan, bahwa setiap 

orang yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada 

azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri 

secara aktif. Ketentuan pasal 10 ayat 1 UUPA ini maeih ada 

pengecualian, yaitu yang termuat dalam pasal 24 UUPA, yang 

member! kemungkinan tanah halt milik dapat digunakan ( diusa

hakan atau dikerjakan ) oleh bukan pemiliknya. Hal ini ber

arti tanah hak milik yang diberikan kepada transmigran atau 

bekas transmigran pola pertanian boleh digadaikan, dibagi- 

hasilkan, atau disewakan.

Hak gadai, hak usaha bagi hasil, dan hak sewa tanah 

pertanian merupakan hak-hak atas tanah yang bersifat seraen- 

tara, karena akan dihapuskan. Selama belum dihapuskan, maka 

hak-hak atas tanah tersebut di atas diatur oleh Pemerintah 

untuk membatasi dan menghilangkan adanya cara-cara pemerasan 

dan sifat-sifat menindas, tetapi sampai sekarang baru hak 

gadai dan hak usaha bagi hasll yang sudah diatur.

Menelusuri lebih jauh tentang tanah hak milik trans

migran atau bekas transmigran yang boleh digadaikan, dibagi- 

hasilkan, atau disewakan, maka untuk lobih memantapkan atau 

mengsukseskan pelaksanaan transmigrasi, perlu diporhatikan :

1. mengapa transmigran atau bekac transmigran menggadai- 

kan atau membagihasilkan atau menyewakan tanahnya;

2, kepada siapa tanah tersebut digadaikan atau dibagi-
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hasilkan, atau disewakan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka diharapkan 

adanya pengawasan yang ketat terhadap transmigran atau bekas 

transmigran pola pertanian yang ingin menggadaikan, merabagi- 

hasilkan, atau menyewakan tanah hak miliknya. Pengawasan itu 

sendiri dapat dilakukan oleh aparat kantor departemen trans

migrasi daerah tingkat II atau aparat pemerintah daerah ting

kat II setempat. Adanya pengawasan yang ketat, maka transmi

gran atau bekas transmigran tidak dapat bcrbuat socnaknya 

sendiri. Hal ini disebabkan, karena :

a. tanah yang diberikan oloh Pemerintah dimaksudkan r,e- 

bagai modal agar dikerjakan sendiri oleh transmigran 

atau bekas transmigran untuk meningkatkan taraf hidup 

mereka;

b. agar tidak menimbulkan prasangka jelek dan ketegangan- 

ketegangan, terutama dari atau dengan bekas petani pe- 

milik tanah yang dijadikan lokasi proyek transmigrasi;

c. agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan 

landreform, terutama terhadap penguasaan tanah perta

nian yang melebihi batas maksimum.

Di Sumatera Selatan, yang merupakan salah satu daerah 

penerima transmigran, diberlokukan ketentuan yang lebih koras 

terhadap transmigran atau bekas transmigran, yaitu mereka 

dilarang membagihasilkan tanah pertaniannya dalam jangka wak

tu 10 tahun sejak didaftarkannya surat keputusan pemberian 

hak milik atas tanah. Larangon ini d.i.berlakukan karona banyak- 

nya transmigran atau bekas transmigran yang membagihasilkan 

tanah hak miliknya. Larangan tersobut tidak bersifat mutlak

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA TRANSMIGRAN 
DAN BEKAS TRANSMIGRAN POLA PERTANIAN

THEDDY HASIHOLAN 



78

karena masih diberi kemungkinan bagi transmigran atau bekas

transmigran untuk merainta izin kepada bupati / walikota ke-

20
pala daerah tingkat II.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut hemat saya 

bagi transmigran atau bekas transmigran yang ingin membagi- 

hasilkan, menggadaikan, atau menyewakan tanah pertaniannya 

diwajibkan meminta izin kepada kepala, kantor departemen 

transmigrasi kabupaten / kotamadya bagi transmigran dan ke

pada bupati / walikota kepala daerah tingkat II bagi bekas 

transmigran, Jadi, mereka tidak dilarang, melainkan hanya 

memerlukan izin saja. Adanya izin ini juga untuk lebih meng- 

efektifkan pengawasan terhadap transmigran atau bekas tranc- 

raigran.

Masalah lain yang timbul dari pemberian hak milik atas 

tanah kepada transmigran atau bekas transmigran pola pertani

an, adalah mengenai pewarisan tanah hak milik yang mereka 

peroleh.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 12 Tahun 1978 hanya 

raenyebutkan, bahwa hak milik atas tanah yang diperoleh dila- 

rang dialihkan. Hal ini berarti, halt milik atas tanah terse

but tidak dilarang diwariskan ( beralih ), walaupun pewarisan 

itu akan menimbulkan pemecahan tanah ( pasal 9 ayat 1 Undang- 

undang No, %  Prp# Tahun I960 ). Mengenai bagian warisan tn- 

nah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar akan diatur 

lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, yang sampai seka-

20
Wawancara dengan Kasubdit Pengurusan Hak-hak Atas

Tanah Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Selatan, 2? Ok-
tober 1986
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rang belum ada.

Dengan tidak dilarangnya hak milik atas tanah yang 

diperoleh transmigran atau bekae transmigran pola pertanian 

diwariskan, maka akan mengaki.batkan pemecahan tanah sehingga 

para ahliwaris akan memperoleh tanah lebih sempit daripada 

yang semula dimiliki oleh pewaris, apalagi ahliwarisnya ba- 

nyak,

Sebagai modal berusahatani, milik tanah bagi transmigran 
jauh berkurang nilainya setelah generasi kedua tampil 
kedepan, tak lain karena terjadi pemecahan milik atas 
dasar hukum "besi" pewarisan, yang semata-mata didasarkan 
pada hak milik perorangan. Tak ada peluang dibuka oleh 
Pemerintah ( biarpun sebagai proyek percobaan ) untuk 
pengaturan atas pembagian landreform transmigrasi, pada 
tahap generasi kedua, Penilaian atas sikap ( atau kebi- 
jakan ) Pemerintah yang dalam banynk hal mau mengatur 
terlalu banyak ( dan kurang percaya pada kearifan der;a )f 
tapi di lain pihak "enggan campur tangan terlalu dalam” 
dalam urusan desa ( misalnya dalam hak warisan tanah ) 
hanya dapat diuji kebenarannya jika kita mampu menempat- 
kan sesuatu pengaturan ( atau gejala ) ke dalam keueluruh- 
an gambaran dan kebijakan pembangunan "seluruh masyarakat" 
Indonesia, termasuk pengaruh dari luar Indonesia.

Perkataan "milik tanah bagi transmigran jauh berkurang nilai

nya setelah generasi kedua tampil kedepan" di atas, maksudnya 

dengan bidang-bidang tanah yang sempit maka sulit bagi para 

ahliwaris, yaitu anak cucu transmigran atau bekas transmigran 

untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Dipikirkan secara raendalam, sebenarnya tidak sewajar- 

nya usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah secara ber- 

angsur-angsur agar tiap keluarga potani ( transmigran atau 

bekas transmigran ) memiliki tanah yang cukup luas ( minimum 

dua hektar ), dikcmbalikan kepada koadaannya yang .semula.

Menurut hemat saya, tanah hak milik yang diberikan

^ R u k m a d i  Warsito, dkk., Op. cit.. hal. /*0 - i\ 1
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kepada transmigran atau bekas transmigran itu boleh diwaris- 

kan kepada ahliwaris yang ada, tetapi tidak boleh dipecah- 

pecahkan dian-tara para ahliwaris,

Tidak boleh dipecah-pecahkannya tanah hak milik yang 

diperoleh transmigran atau bekas transmigran, walaupun mela

lui pewarisan, sebenarnya sudah dimuat secara kurang jelas 

di dalam pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Dalam Negeri No.

12 Tahun 1978 yang menyatakan, bahwa ketentuan pasal 8 Undang- 

undang No. 56 Prp. Tahun i960 berlaku bagi transmigran atau 

bekas transmigran yang dicantumkan dalam surat keputusan pem

berian hak milik atas tanah sebagai syarat dalam pemberian 

hak milik atas tanah tersebut. Ketentuan pasal 8 Undang-un

dang No 56 Prp. Tahun 1960 menyatakan, bahwa Pemerintah me- 

ngadakan usaha-usaha agar setiap petani sekeluarga memiliki 

tanah pertanian minimum dua hektar, Adanya perkataan "setiap 

petani sekeluarga" dalam pasal 8 Undang-undang No. %  Prp. 

Tahun I960 menunjukkan, bahwa tanah dengan hak milik atas 

tanah yang melekat di atas tanah tersebut, yang diberikan 

kepada transmigran atau bekas transmigran sejak semula memang 

sudah milik mereka bersama.

Tanah yan.g diberikan kepada transmigran, yang akhirnya 

di atas.tanah tersebut akan melekat hak milik atas tanah, 

ada yang luasnya tiga atau bahkan ada yang mencapai lima hek- 

tar. Keadaan ini dikaitkan dengan pendapat saya, bahwa seba- 

iknya tanah hak milik yang diberikan kepada transini gran atau 

bekas transmigran tidak boleh dipecah-pecahkan, maka bagi 

ahliwaris yang ingin membagi.-bagj kan wariuan tanah hak ni.Ll.ik 

mereka tidak terkena larangan tersebut asalkan tanah yang
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dibagikan tersebut luasnya tidak kurang dari dua hektar, yang

diterima masing-masing ahliwaris. Hal ini tentunya juga akan 

raenunjang program pemerintah dibidang keluarga berencana.

Masalah kedua yang perlu dicari penyelesaiannya adalah 

mengenai cara pemberian hak milik atas tanah kepada tranomi- 

gran atau bekas' transmigran pola pertanian, yaitu mengapa 

pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran atau bokas 

transmigran ada yang melalui peningkatan hak, yaitu dari hak 

pakai ke hak milik atas tanah, dan ada yang secara langsung 

hak milik a tan tanah.

Adanya dua cara dalam hal pemberian hak milik atas 

tanah akan menimbulkan perbedaan antara satu lokasi proyek 

transmigrasi dengan lokasi atau bekas lokasi proyek trans- 

mi graei lainnya, sehingga akan menimbulkan rasa iri hati 

transmigran atau bekas transmigran yang memperoleh hak milik 

atas tanah secara peningkatan hak. L-eranaan iri alt an lebih 

dirasakan oleh seorang atau beberapa transmigran atau bekas 

transmigran yang mengusahakan tanahnya dengan baik tetapi 

karena banyak transmigran atau bekas transmigran yang tidak 

mengusahakan tanahnya secara baik, sehingga mereka yang me- 

nguuahakan tanahnya secara bai.k akan turut memperoleh hak 

milik atas tanah secara peningkatan hak, Hal tersebut dj. atas 

dapat terjadi, karena praktek pemberian hak milik atas tanah 

dilakukan secara per lokasi atau per bekas lokasi proyek 

transmigrasi.

Faktor tanah secara fj.sik juga turut mempengaruhi da

pat atau tidaknya transmigran atau bokyi: transmigran m«-ngu- 

sahakan tanahnya secara balk. Tanah yang tidak atau kurung
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subur tentunya culit untuk memperoloh hnsil yang bail;, wa-

laupun telah dikerjakan dengan sckuat tenaga dan biayr yang

cukup besar telah dikeluarkan.

Rasa was-was dan curiga terha.Inp rasa sunyi terkadang 
nangat mencekam. Situasi ini jadi lengkap bila lahan lak 
mau berproduksi ccsuai dengan jerih payah* Lahan marjinal 
eemakin membuat mereka biagung sehingga menumbuhkan kc- 
engganan untuk berlahan. "

Hal di atas juga akan menimbulkan raca kecowa mereka terhadap

Pemerintah, karena tanah tersebut Pemerintahlah yang wenye-

diakannya.

Untuk tidak menimbulkan hal yang t'idak dii uginkan, 

saya lebih setuju kepada transmigran atau bekas transmigran 

diberikan hale milik atas tanah sccara langsung. Dengan dibe- 

rikannya hale milik atas tanah secara langsung, berarti juga 

akan raengurangi pekerjaan dan biaya.

Dalam kaitannya dengan cara pemberian hak milik atas 

tanah kepada transmigran atau bekas trancmigran, timbul ma- 

salah lain, yaitu tidak adanya kritoria atau patokan yang 

jelas bagaimana untuk memperoleh hak milik atas tanah, baik 

secara peningkatan hak maupun secara langsung. Peraturan ha

nya menentukan, bahwa hale milik atas tanah dapat diberikan 

secara langsung kalau tanali telah diusahakan dengan baik dan 

diberikan melalui peningkatan hale kalau tanah telah diusahakan 

dengan memuaskan atau sangat memuaskan. Palokan lebih lanjut 

untuk aampai pada penilaian memuaskan, nangat memuaekan, atau 

baik tidak ada. Mengenai penilaian tersebut diserahkan kepada 

kebi jaksanaan masing-masing propinsi yang ditunjuk sebagai

“'Gri i;!di Swasono dan Masri .Singarimbun, Kditor, 
0 P* clt.. hal. 106
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daerah transmigrasi, dalam hal ini diserahkan kepada panitia 

pemeriksaan dan pertimbangan transmigrasi yang dibentuk di- 

masing-masing daerah transmigrasi.

Hal yang perlu diperhatikan juga dalara menilai tanah

telah diusahakan dengan memuaskan, sangat memuaskan, atau

baik, adalah apakah yang dinilai tersebut cara rnengusahakan

tanahnya atau hasil dari usahanya. Dalam praktek yang dinilai

lebih banyak berdasarkan hasil dari usaha transmigran atau

27>
bekas transmigran dalam mengusahakan tanahnya. ^ Hal ini me- 

nimbulkan ketirapangan, karena ada transmigran atau bekas 

transmigran sudah mengusahakan tanahnya menurut cara yang 

benar tetapi faktor tanah tidak memungkinkan memberikan has LI 

yang baik. Menurut hemat saya pcnilaian terhadap pengusahaan 

tanah di atas ditiadakan saja, karena tentunya setiap manu- 

sia, khususnya transmigran atau bekas transmigran, ingin me- 

lakukan dengan cara yang terbaik untuk mencapai hasil yang 

terbaik bagi diri'nya dan keluargsnya.

27)̂
Wawancara dengan Kasubdit Pengurusan Hak-hak Atas

Tanah Direktorat Agraria Propinsi .^umatera Sola tan, ?.? Ok-
tober 1986
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B A B. VI 

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1, kepada transmigran atau bekas transmigran pola porta- 

nian oleh Pemerintah diberikan tanah, yang akhirnya 

di atas tanah tersebut akan moleknt hak mil ik a tan 

tanah;

2, hak milik atas tanah transmigran atau bekas transmi

gran terjadi karena penetapan pemerintah, dalam hal 

ini mclalui keputusan gub<;ruur kepala daerah tingled

II c*q. kepala direktorat agraria propinsi dengan 

prosedur tertentu;

3, hak milik atas tanah yang diberikan kepada transmigran 

atau bekas transmigran dapat secara langsung dan dapat 

melalui. p.eningkatan hak;

. if. untuk memperoleh hak milik atas tanah, maka transmi

gran atau bekas trancmigran pola pertanian hanu; me- 

menuhi syarat, yaitu untuk memperoleh hak milik atas 

tanah secara peningkatan hak maka transmigran atau 

bekas transmigran sudah rnengusahakan tanah hak pakai- 

nya nelama tahun burturut- turn I dongnn nn.Miiu.-Kik.m 

atau kurang dari 5 tahun kalau tanah hak pakainyc. 

telah diusahakan dengan sangat memuaskan, .jedongkan 

untuk memperoleh hak milik atas tanah secara langsung

84
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maka transmigran sudah mengusahakan tanahnya dengan 

baik;

5. penilaian terhadap tanahnya sudah diusahakan dengan 

memuaskan, sangat memuaskan, atau baik dilakukan oleh 

panitia pemeriksaan dan pertimbangan transmigrasi;

6. dalam surat keputusan pemberian hak milik atas tanah 

kepada transmigran atau bekas transmigran ada syarat- 

syarat umum dan syarat-syarat khusus yong harus dipp- 

nuhi dan ditaati oleh mereka;

7. transmigran atau bekas transmigran pola pertanian ju.yi 

harus memenuhl syarat-syaraI; .yang bcrJaku umum hagi 

hak milik atas tanah dan berlaku khusus bagi hak milik 

atas tanah pertanian;

8. hak milik atas tanah yang diperoloh traumnigran atuu 

bekas transmigran pola pertanian dilarang dialihkan 

dalam jangka waktu 10 tahun sejak surat keputusan 

pemberian hak milik atas tanah didaftarkan, kecuali 

telah mendapat izin dari bupati / walikota kepala da

erah tingkat II setempat ;

9* ketentuan pasal 8 Undang-umk-nig No. %  l’rp. Tahun 1 % 0  

berlaku bagi transmigran atau bekas transmigran pola 

portan i a n ;

10* di luar syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, ke- 

tentuan-ketentuan yang berlaku begi hak milik atas 

tanah umumnya, dan koton tuan-kol.entuan yang borlaku 

bagi. hak mi lik atas tanah pertanian, maka transmigran 

atau bekas transmigran dapat borbuat apa saja terhadap 

hak milik atas tanah yang mereka. peroleh.
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g, Saran

Akhirnya, dalam penulisan ilmiah ini perlu soya bori- 

kan saran untuk memperbaiki atau meniadakan masalah-masalah 

yang ada atau mungkin akan timbul. Saran-saran tersebut 

adalah :

a. suksesnya pelaksanaan transmigrasi di Indonesia, khu- 

susnya transmigrasi pola pertanian, tidak hanya ter- 

gantung dari transmigran atau bekas transmigran saja, 

tetapi juga tergantung dari Pemerintah, terutama dalam 

hal tanah yang diberikan kepada inereka. Tanah yang 

diberikan kepada transmigran itu harus betul-botul 

tanah yang memungkinkan untuk diadakannya usaha-usaha 

pertanian, sehingga hal-hal yang ti dak da i ng:i nkan ti- 

dak terjadi;

b, sebaiknya tidak diadakan pembedaan dalam hal cara un

tuk mendapatkan hak milik atas tanah, Menurut he* mat 

saya lebih baik kepada transmigran pola pertanian 

diberikan hak milik atas tanah secara langsung saja, 

karena adanya perbedaan akan menimbulkan rasa iri hati 

dan rasa kecewa, yang akan mengurangi semangat kerja;

c* dengan diberikan hak milik atas tanah langsung, ber

arti akan merighilangkan perboiiaan penilalan torhadap 

pengusahaan tanahnya dan panitia pemeriksaan dan p.n-- 

Limbangan transmigrasi juga d i. tiadakan ;

d* sebaiknya ditentukan saja syarat dalam hal pemberi .n 

hak milik atas tanah kepada transmigran atau bekas 

transmigran pola porl.an:i an, bahw.i :

d.1. tanah hak milik tersebut tidak boleh dijual,
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bahkan dialihkan untuk selama-lamanya, kecu- 

ali telah mendapat izin dari bupati / walileo- 

* ta kepala daerah tingkat II setempat dengan 

memperhatikan keadaan yang sangat momnkun; 

d*2. untuk menjaminkan hale milik atas tanahnya,

maka transmigran atau bekas transmigran harus 

mendapatkan izin dari bupati / walikota kepa

la daerah tingkat II setempat;

d.3* diperlukan izin dari kepala kantor departe

men transmigrasi kabupaten / kotamadya bagi 

transmigran yang ingin menggadaikan, memba- 

gihasilkan, menyewakan tanah hak miliknya 

dan diperlukan izin dari bupati / walikota 

kepala daerah tingkat II bagi bekas transmi

gran yang ingiri menggadaikan, meinbagihn:;i]kan, 

menyewakan tanah hak miliknya;

d.if,' tanah hak milik transmigran atau bekas trans

migran tidak boleh dipecah-pecahkan, walaupun 

melalui pewarisan, leecuali dengan pcwarisan 

itu tidak menimbulkan tanah yang luasnya ku- 

rang dari dua hektar.

Syarat-syarat tersebut di atas ditentukan sccara tegas 

dan terperinci dalam surat keputusan pemberian haknya 

dan dicatat dalam buku tanah dan sertifikat liale milik 

atas tanahnya, sehingga semua orang mcngetahui dengan 

jelas.
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