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B A B  I 
P E O A H 0 1 U A N

1* Latar Belakang Permasalahan
Sebagai salah satu unsur yang penting dalam pem- 

bentukan negara, tanah memegang peran pokok dalam kehi- 
dupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang .ber- 
sangkutan, lebih-lebih corak agrarisnya dominan.

Di negara yang rakyatnya berhaarat melakaanakan 
demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah 
untuk eebesar-besar keroakmuran rakyat merupakan suatu 
syarat yang mutlak.

Mengingat arti pentingnya tanah seperti dijelas- 
kan di atas, maka perlu diadakan penertiban dalam~hal 
pemilikan atas tanah agar tidak terjadi persengketaan

A

dan agar dapat menjamin perlindungan hukum bagi orang- 
orang yang memilikinya, sekaligus sebagai kepastian hu- 
kura.

Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan campur ta- 
ngan penguasa, dalam hal ini yang berhak atau yang ber- 
kuasa dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, 
berpindahnya, dan berakhirnya hak-hak atas tanah.

Dewasa ini banyak sekali tanah baik yang ada di 
dalam maupun yang ada di luar kota-kota besar dipakai 
oleh orang-orang tanpa izin dari penguasa yang berwajib
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2

atau yang 'berhak. Arus pemakaian tanah tersebut cepat 
sekali meluasnya sesudah penyerahan kedaulatan, Pertama- 
tama disebabkan karena semakin bertambahnya kebutuhan a- 
kan tanah bagi rakyat, sedangkan persediaan tanah sangat 
kurang, baik untuk keperluan tempat tinggal maupun untuk 
bercocok tanam.

Untuk keperluan pembangunan negara, penggunaan 
tanah haruslah dilakukan dengan cara yang teratur. Pema
kaian tanah secara tidak teratur, serta melanggar norma- 
norma hukum dan tata tertib, sebagaimana banyak terjadi 
di beberapa tempat, sungguh akan menghambatf bahkan se- 
ringkali tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya rencana 
pembangunan di pelbagai lapangan. Pembuatan bangunan-ba- 
ngunan di dalam kota untuk tempat tinggal yang berjejal- 
jejal dan tidak teratur letak dan tempatnya, sungguh ti
dak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu saya 
sangat tertarik untuk ikut memecahkan masalah yang tim- 
bul dari pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau 
kuasanya,

2. Penjelasan dan Alasan Pemillhan Judul
Permasalahan yang menarik untuk mendapatkan per- 

hatian adalah perihal pemakaian tanah tanpa izin yang 
berhak atau kuasanya. Masalah pemakaian tanah tanpa izin 
yang akan saya bicarakan nanti adalah mengenai pemakaian 
tanah untuk perumahan tanpa izin yang ditinjau dari Un-
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dang-undang No. 5l/Prp/l96o, dan juga menurut peraturan 
perundang-undangan maupun menurut kebijakan penguasa dae
rah setempat. Permasalahan tersebut sedemikian kompleks- 
nyaf sehingga untuk menyajikan pembahasan yang menyelu- 
ruh dan tuntas di samping memerlukan pencurahan pikiran 
dan waktu yang cukup banyak, juga diperlukan perencanaan 
dan penelitian yang cukup mendalam,

Oleh sebab itu, saya hanya akan membahas mengenai 
pengertian pemakaian tanah secara tidak sah, serta ke- 
tentuan apakah yang akan digunakan sebagai dasar untuk 
mengatasi dan menyelesaikan soal pemakaian tanah terse
but, selain itu juga terhadap pemakaian tanah untuk pe- 
ruraahan di daerah Krukah Surabaya. Sehingga untuk menya- 
jikan pembahasan yang sesuai dengan masalah yang telah 
diajukan, maka skripsi ini saya beri judul : "Masalah 
Pemakaian Tanah untuk Perumahan Tanpa Izin yang Berhak 
Atau Kuasanya di Daerah Krukah Surabaya11.

3. Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini mengandung suatu tujuan ya- 

itu kehendak hati untuk ikut serta membahas terhadap ma
salah pemakaian tanah secara tanpa izin yang berhak atau 
kuasanya. Dengan penulisan ini diharapkan dapat meraberi- 
kan sumbangan pikiran kepada masyarakat tentang persoal- 
an tanah, sehingga terwujud suatu ketertiban dalam pema
kaian tanah yang meliputi penggunaan, penguasaan, serta
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pemiiikan yang nantinya akan aapat dicegah terhadap tim- 
bulnya pemakaian tanah secara tidak sah tersebut.

Di samping itu skripsi ini adalah untuk meleng- 
kapi tugas guna memenuhi persyaratan untuk mencapai ge- 
lar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Air- 
langga.

4* Metodoloffl
a. Pendekatan masalah.

Sesuai dengan judul yang diajukan dan materi yang 
akan dibahas, maka dalam pendekatan terhadap masalah ini, 
saya mempergunakan studi perbandingan, yaitu memperban- 
dingkan antara peraturan-peraturan yang ada serta pelak- 
sanaaimya dalam masyarakat, di samping itu juga melaku- 
kan pengamatan yang cermat, dengan tidak mengabaikan ma- 
salah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dalam mene- 
rapkan peraturan-peraturan yang ada, seringkali menemui 
kesulitan-kesulitan. Hal ini disebabkan perkembangan ma
syarakat yang lebih cepat jika dibandingkan dengan per- 
aturan yang ada, sehingga banyak peraturan yang dirasa 
ketinggalan dengan masyarakat yang diaturnya*
b. Sumber data, pengolahan data, dan analisa data,

Dalam penulisan skripsi ini saya mengambil sum
ber kepustakaan yang merupakan literatur hukum agraria 
serta peraturan perundangan yang ada. Namun, di samping 
itu saya melakukan penelitian langsung di daerah Krukah
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Surabaya, juga saya lakukan wawancara dengan pejabat-pe- 
jabat setempat yang mempunyai keahlian di bidang hukum 
agraria, serta wawancara dengan para pihak yang ada sang- 
kut-pautnya dengan masalah ini. Setelah data berhasil di- 
kumpulkan, baik yang diperoleh dari tulisan-tulisan 11- 
miah maupun dari hasil wawancara, kemudian data tersebut 
dianalisa. Untuk selanjutnya data tersebut dikerjakan 
dan dimanfaatkan terhadap masalah yang diajukan dalam 
penulisan ini.

5- Sistematika dan Pertanggungjawabannya
Keseluruhan isi skripsi ini akan terdiri dari 6 

bab. Bab 1 merupakan pendahuluan, yaitu mengenai latar 
belakang permasalahan yang saya tulis dalam skripsi ini, 
yang nantinya dapat memberikan gambaran untuk bisa mema- 
suki materi selanjutnya, Di dalam bab ini juga saya urai- 
kan mengenai penjelasan dan alasan pemilihan judul, tu- 
juan penulisan, metodologi, dan yang terakhir ialah sis
tematika dan pertanggungjawabannya,

Selanjutnya dikemukakan suatu tinjauan umum ten- 
tang pengertian hak atas tanah menurut UUPA, khususnya 
hak pengelolaan, serta pengertian pemakaian tanah seca
ra tidak sah. Materi dasar ini saya tempatkan dalam 
bab II.

Setelah mengetahui arti pemakaian tanah secara 
tidak sah, langkah selanjutnya adalah membahas mengenai
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ketentuan tentang pemakaian tanah tanpa izin ditinjau 
dari UU No., 51/Prp/1960 yang menguraikan mengenai pema- 
kaian tanah.tanpa izin yang berhak dalam hubungannya 
dengan rencana tata guna tanah, serta cara mengatasi dan 
menyelesaikan soal pemakaian tanah secara tidak sah ter- 
sebut. Aspek ini dibahas dalam bab III.

Selanjutnya akan dibahas pula mengenai asal mula 
pemakaian tanah tanpa izin yang berhak di daerah Krukah 
Surabaya, serta cara penyelesaian terhadap pemakaian ta
nah yang demikian tersebut menurut peraturan perundang- 
undangan maupun menurut kebijakan penguasa daerah yang 
akan saya letakkan pada bab IV.

Setelah itu akan diuraikan tentang berbagai masa
lah yang timbul dari pemakaian tanah tanpa izin yang 
berhak atau kuasanya yang saya tempatkan dalam bab V.

Akhirnya setelah dibicarakan apa yang telah diba
has dan diuraikan pada bab I, II, III, IV, dan V maka 
sampailah pada masalah pembahasan, yaitu merupakan ke- 
simpulan dan saran yang berada pada bab VI.

Dengan kemampuan saya yang terbatas serta terba- 
tasnya pula data yang ada, maka penulisan ini belum da- 
pat dikatakan sempurna. Namun demikian, saya berharap 
agar penulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat atau 
pembaca.
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B A B  II 
T I N J A U A N  U M U M

1. Pengertian Hak atas Tanah menurut UUPA, Khususnya 
Hak Pengelolaan

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, 
yaitu Undang-undang No. 5 Tahun I960 pada tanggal 24 
September I960 di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
No, 104 Tahun I960 ( Tambahan Lembaran Negara R.I. No.
2043 )» maka pengertian hak-hak atas tanah dapat dijumpai 
dalam-pasal -4 ayat 2 UUPA yang dengan tegas menyebutkan 
bahwa:

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 
ini memberi wewenang.untuk mempergunakan tanah yang- 
bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air- serta 
ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan -penggu- 
naan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-un
dang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang- le- 
bih tinggi.

Apabila diperhatikan bunyi ketentuan pasal 4 -ayat
2 tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang, 
dimaksudkan^dengan hak atas tanah ialah: "Hak yang mem
beri wewenang kepada yang empunya hak untuk memperguna
kan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya,”1

Effendi Peranginangin, Sari Kuliah ( 1 ) Hukum 
Agraria I. (pada Jurusan Notariat PH Universitas Indone
sia^. Jakarta, 1979, h. 37.
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Dari kutipan tersebut di atas dimaksudkan agar 
tidak terdapat kekacauan dalam membedakan antara hak-hak 
atas tanah dengan hak-hak agraria lainnya*

Adapun hak-hak agraria yang dimaksud itu dibagi 
atas 3 golongan:

1* hak-hak atas tanah (pasal 16 UUPA.);
2. hak-hak tanggungan;
3. hak-hak agraria lainnya (yang bukan hak atas ta

nah dan bukan hak tanggungan), misalnya: hak p 
bangsa, hak kuasa pertambangan, hak guna air,
Ciri khas dari hak atas tanah ialah sierapunya hak 

berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat da
ri tanah yang dihakinya.

Pasal 4 UUPA harus dihubungkan dengan pasal 6 
(tanah mempunyai fungsi sosial), dan pasal 15 (tanah ha
rus dipelihara dengan baik). Hal ini berarti bahwa hak 
atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah di- 
benarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau ti
dak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi- 
nya, apalagi kalau hal itu sampai menimbulkan kerugian 
bagi masyarakat. Dengan demikian: "Penggunaan tanah ha
rus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, 
hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagia-

%an yang mempunyai, maupun bagi raasyarakat dan negara."

2Ibid.. h. 28.
•zMemori Penjelasan UUPA, di bawah II/4. Dasar-dasar 

dari hukum agraria nasional.*.. Xihat jugatT Sudargo Gautama, 
Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung. 1981, 
h. 20i.
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Dalam hukum tanah kita yang berlaku sekarang ini 
dikenal beberapa macam hak atas tanah, yang dapat dipu- 
nyai seseorang/badan hukum. Macam-macam hak atas tanah 
itu ditetapkan/diatur di dalam pasal 16 ayat 1 UUPA 
yang menyebutkan bahwa:

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pa
sal 4 ayat 1 ialah:
a0 hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak sewa;
f. hak'membuka tanah;
g. hak memungut hasil hutan;
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak 

tersebut di atas yang akan ditetapkan- dengan UU, 
serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai 
yang disebutkan dalam pasal 53.

Semua hak atas tanah tersebut di atas, memberikan kewe-
nangan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan tanah
yang dihakinya.

Pasal 16 ayat 1 tersebut tidak menyebut se-caxa
tegas adanya hak pengelolaan. Sedangkan hak ini sebenar-
nya adalah juga termasuk hak atas tanah yaitu bersumber
pada pasal 2 ayat 4 UUPA. Dalam Penjelasan Umum UUPA,
yaitu dalam angka II/2 hanya ada perkataan "pengelolaan"
(bukan hak pengelolaan).

Melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953
tentang Penguasaan tanah-tanah Negara, diatur lebih lan-
jut dengan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965
tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah
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Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijaksanaan 
Selanjutnya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 
Tahun 1974, khususnya pasal 3 barulah dapat dijumpai 
istilah hak pengelolaan.

Kalau kita melihat/memperhatikan perumusan hak 
pengelolaan menurut PMDN No. 5 Tahun 1974 pasal 3, ada- 
lah sebagai berikut:

Hak Pengelolaan berisikan wewenang untuk ;■
a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah 

yang bersangkutan;
b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan 

pelaksanaan usahanya;
c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepa- 

da pihak ketiga menurut pernyataan yang diten- 
tukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, 
yang meliputi segi-segi peruntukan, pengguna- 
an, jangka waktu dan keuangannya, dengan ke~ 
tentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada 
pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh 
pejabat yang berwenang menurut Peraturan Men
teri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang 
Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah, 
sesuai dengan peraturan perundangan agraria 
yang berlaku.

Perumusan yang sama maksudnya terdapat juga dalam PMDN 
No. 1 Tahun 1977 pasal 1 (1) a.
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Dari ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik 
suatu kesimpulan oleh Boedi Harsono bahwa hak pengelo
laan adalah hak khusus untuk perusahaan-perusahaan milik 
Pemerintah (Pusat dan/atau Daerah), guna menyelenggara— 
kan usaha pembangunan, perumahan, dan perusahaan tanah 
pada umumnya.*

Pemberian hak pengelolaan tidak disertai penen- 
tuan jangka waktu artinya, tanah yang bersangkutan boleh 
dikuasai dan digunakan terus selama masih diperlukan. 
untuk usaha tersebut.

_Hak pengelolaan pada asasnya- tidak dapat drpindah 
tangankan. Tanah yang diberikan dengan hak pengelolaan 
itu akan dipergunakan sendiri oleh pemegang haknya untuk 
keperluan penyelenggaraan perusahaannya (bangunan-bangunan 
kantor dan fasilitas-fasilitas lingkungan).

Dahulu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Wo*
9 Tahun 1965 dalam pasal 6 dikatakan bahwa kepada peme- 
gangnya diberi wewenang untuk:

a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah 
tersebut;

b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan 
pelaksanaan tugasnya;

^Boedi Harsono, Beberapa Analisa tentang Hukum 
Agraria, bagian 3, Esa Study Club, Jakarta, 1980, h. 4.
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c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut ' 
kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang ber- 
jangka waktu 6 (enam) tahun;

d. menerima uang pemasukan/ganti-rugi dan atau 
uang wajib tahunan.

Namun, sekarang pemegang hak pengelolaan tidak berwenang 
lagi memberikan hak pakai kepada pihak lain.

2. Pengertian Pemakaian Tanah secara Tidak Sah
Pada waktu akhir-akhir ini pemakaian tanah secara 

tidak sah terus meningkat, sehingga dapat membahayakan 
suatu cabang produksi yang penting bagi negara dewasa 
ini, Pemakaian tanah yang demikian itu tidak hanya baru 
dikenal pada akhir-akhir ini saja# namun jauh sebelum 
itu pada jaman pemerintah Hindia Belanda persoalan pema
kaian tanah yang tidak sah tersebut sudah dikenal walau- 
pun belum meluas seperti yang dialami sekarang ini.

Apabila kita membahas dan membicarakan masalah 
pemakaian tanah secara tidak sah atau dengan kata lain 
masalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau ku
asanya ini, maka tidak dapat lepas dari masalah pengertian 
pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sendi- 
ri. Adapun pengertian pemakaian tanah tanpa izin yang ber
hak atau kuasanya itu, tidak terdapat suatu definisi ter- 
tentu di dalam peraturan perundang-undangan yang pernah 
dibuat oleh penguasa berkenaan dengan pemakaian tanah
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tanpa izin yang berhak atau kuasanya, baik dalam konsideran, 
pasal-pasal yang ada di dalam bab-bab maupun dalam penje- 
lasannya.

Walaupun tidak ada suatu peraturan yang mengutara- 
kan dengan jelas apakah yang dimaksudkan dengan pemakaian 
tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ini, dalam 
pembicaraan sehari-hari di negeri kita ini khalayak ramai 
sudah terang apa yang dimaksudkan tersebut.

Jika kita menoleh kebelakang roemandang sejarah 
pertumbuhan daripada peraturan-peraturan yang mengatur 
mengenai pemakaian tanah tanpa. izin itu, maka dapat kita 
saksikan bahwa sejak jaman Hindia Belanda sudah ada bebe-’ 
rapa peraturan perundangan yang dikeluarkan guna mengatasi 
perbuatan yang demikian itu.

Adapun Peraturan Perundangan Agraria yang telah 
dikeluarkan sesudah negara kita merdeka adalah sehagai 
berikut:

1. Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang 
penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan 
oleh rakyat;

2. Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1956 tentang 
perubahan dan tambahan Undang-undang Darurat 
No. 8 Tahun 1954;

3. Peraturan Penguasa Perang Pusat No. 11 Tahun 
1958 yo. Peraturan Penguasa Perang Pusat No. 
Prt/Peperpu/041/1959* tentang larangan pemakaian
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tanah tanpa izin pemilik atau kuasanya;
4. Undang-undang No. 5l/Prp/1960 tentang larangan 

pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau 
kuasanya.

Di dalam Undang-undang No._51/Prp/1960 dalam pa
sal 1 menyebut adanya pengertian-pengertian:
1. tanah ialah:

a. tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
/

b. tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai 
dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan 
hukum,

2. yang berhak: ialah jika mengenai tanah yang terraak- 
sud dalam:
a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau peja- 

bat yang ditunjuknya;
b. orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu.

3. memakai tanah: ialah menduduki, mengerjakan, dan/atau 
mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau 
bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apa- 
kah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

pari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat 
diperoleh suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan 
pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya itu 
adalah menduduki, mengerjakan tanah yang dikuasai langsung 
oleh negara maupun perseorangan/badan hukum dengan tidak 
seizin pejabat yang berwenang maupun orang/badan hukum
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yang berhak atas tanah itu,
Pada mulanya mereka yang meraakai tanah tanpa izin 

tersebut adalah sebagai akibat daripada usaha Peroerintah 
Balatentara Jepang untuk menambah hasil bahan makanan 
dan kemudian sebagai akibat daripada perjuangan kemerde- 
kaan, yang antara lain karena adanya blokade oleh musuh 
telah menimbulkan keadaan darurat da.lam soal persediaan 
bahan makanan di daerah-daerah, terutama oleh mereka 
yang setelah perang kehilangan mata pencaharian atau 
tempat tinggalnya, Mereka beranggapan bahwa setiap hak 
atas tanah itu mempunyai fungsi sosial, sehingga apabila 
terdapat tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya 
atau diterlantarkan oleh pemiliknya, maka dipakai dengan 
begitu saja oleh setiap orang yang membutuhkannya tanpa 
memperhatikan prosedur akan pemakaiannya dan mereka tidak 
mengira pula bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya 
adalah merupakan suatu tindakan yang salah dan melanggar 
hukum,

Terhadap pemakaian semacam itu baru diperintahkan 
untuk dihentikan pada tanggal 12 Juni 1954, yaitu saat 
diundangkannya Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 
tentang Penyelesaian soal tanah perkebunan yang diduduki 
oleh rakyat yo Undang-undang No, 51/Prp/1960 tentang 
Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kua
sanya, yang sejak saat itu pendudukan tanah tanpa izin yang 
berhak dianggap sebagai pendudukan yang tidak sah, yang
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hingga kini masih banyak rakyat yang menduduki tanah- 
tanah yang menjadi hak negara ataupun yang menjadi hak 
daripada pihak lain.
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B A B  III 
KETENTUAN TENTANG PEMAKAIAN TANAH TANPA 
IZIN DITINJAU DARI UU NO. 5l/Prp/19'60

1. Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak dalam Hubung- 
annya dengan Rencana Tata Guna Tanah

Kiranya sudah jelas kita ketahui bahwa dalam pema
kaian tanah, haruslah disesuaikan penggunaannya berdasar- 
kan prinsip/asas-asas Tata Guna Tanah yang telah ditetap- 
kan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan secara ter* 
perinci, dimana dapat diketahui lokasi yang berupa luas 
dan bagaimana status serta penyediaan tanah.

Agar tanah yang tersedia dapat digunakan secara 
efisien untuk memenuhi kebutuhan akan tanah, baik untuk 
menyelenggarakan kepentingan umum maupun untuk keperluan 
perorangan dalam kegiatan yang beraneka ragam macam, maka 
khususnya di daerah-daerah perkotaan peruntukan dan penggu- 
naan tanah yang ada perlu diatur. Pengaturan peruntukan 
dan penggunaan tanah itu dituangkan di dalam bentuk apa 
yang disebut dengan Rencana Tata Guna Tanah. Rencana Tata 
Guna Tanah tersebut pada pokoknya berisi:
1. mewujudkan kemanfaatan yang optimal bagi rakyat banyak 

(pasal 33 UUD'45);
2. penggunaan tanahnya harus dilandasi oleh asas-asas 

tata guna tanah yaitu:

17
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a. asas pemanfaatan yang optimal;
b. asas pemanfaatan yang seimbang dan serasi;
c. asas kelestarian manfaat tanah.

Dengan adanya rencana tata guna tanah itu, maka
"Pembangunannya akan dapat diselenggarakan secara teT-
atur dan berencana serta dapat dihindari kemungkinan
bahwa tanah-tanah yang telah dikuasai ataupun yang telah

5selesai dibangun akan terkena rencana tersebut."
Selama sesuatu daerah atau wilayah belum menetap- 

kan rencana tata guna tanahnya, maka yang empunya hak 
atas tanah itu mempunyai kebebasan dalam menentukan per- 
untukannya. Tetapi kalau sudah ditetapkan rencana tata 
guna tanahnya, maka dalam pelaksanaannya hal-hal di atas 
harus disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah/ren- 
cana tata kota yang sudah ditetapkan sesuai dengan kewe- 
nangan pemerintah daerah masing-masing di dalam mengem- 
bangkan wilayahnya.

Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa untuk me- 
wujudkan keseimbangan dan keserasian pembangunan -pisik 
sesuatu daerah, cukup dengan memberikan pengarahan agar 
kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sen- 
diri sesuai dengan rencana pembangunan di Daerah.

Dalam hubungannya dengan Rencana Tata Guna Tanah

R̂. Susanto, Hukum Pertanahan (Agraria), Pradnya 
Paramita, Jakarta, 1978, h. 9.
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seperti tersebut di atas, maka adanya pemakaian tanah 
tanpa izin yang berhak atau kuasanya ini akan mengakibat- 
kan terjadinya pemakaian tanah yang tidak teratur dan 
melanggar tata-tertib sebagaimana sering terjadi di bebe- 
rapa tempat. Mereka itu pada umumnya hanya, menempati 
tanah tersebut dengan begitu saja tanpa memperdulikan 
akan peruntukan dan penggunaan tanahnya. Hal ini benar- 
benar akan menghambat pembangunan, yaitu menghambat di- 
laksanaannya rencana terhadap peruntukan dan penggunaan 
tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang 
bersangkutan.

Jika hal yang demikian itu sampai terjadi, maka 
pemerintah daerah setempat berhak memerintahkan kepada 
pemakainya untuk mengosongkan tanah yang telah diduduki- 
nya itu jika memang terhadap penggunaan tanahnya tidak 
sesuai dengan rencana tata guna tanah yang telah dite
tapkan.

Adakalanya pula dalam hal pemakaian tanah yang 
secara tidak sah ini, pada daerah atau wilayah yang te
lah diduduki tersebut belum ditetapkan rencana tata gu
na tanahnyaj maka terhadap pemakainya itu tidak dapat 
pemerintah daerah yang bersangkutan dengan begitu saja 
memerintahkan untuk mengosongkan tanah yang telah didu- 
dukinya tersebut. Sehingga untuk sementaira masih didiam- 
kan terus dan penyelesaiannya sambil menunggu pembangunan 
proyek apa yang akan dilaksanakan selanjutnya.
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Masalahnya akan bertambah sulit jika para peng- 
huninya sudah sedemikian padatnya eerta terhadap tanahnya 
telah dibangun berupa rumah-rumah yang teratur dan baik 
sesuai dengan perencanaan tata kota yang telah ditetapkan, 
maka "Jika tetap dilakukan pengosongan akan mengakibatkan 
keresahan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka 
yang ekonominya sangat lemah."^

Untuk menjaga agar tidak terjadi keresahan tersebut, 
maka pemerintah daerah dapat memberikan pengarahan agar 
tanah yang terlanjur ditempati itu disesuaikan dengan 
keadaan^dan peruntukan tanahnya, untuk selanjutnya segera 
meresmikan penggunaan tanahnya dengan memberikan hak baru 
kepada para pengghuninya misalnya diberikan dengan hak 
pakai, hak guna bangunan asalkan dari yang bersangkutan 
mengajukan suatu permohonan dengan disertai syarat-syarat 
tertentu yang telah ditetapkan, antara lain dengan memper- 
timbangkan apakah pemberian hak tanah yang dimohonkan itu 
memenuhi persyaratan tata guna tanah dan sesuai dengan 
rencana daerah,

Untuk selanjutnya, hal yang berhubungan dengan 
kemungkinan pemberian hak baru atas tanah dengan keluarnya 
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 akan dibicarakan 
tersendiri dalam bab berikutnya.

c Wawancara dengan Bapak Achmad, KA Dinas Tanah dan 
Rumah Kotamadya Surabaya,. pada tanggal 29-8-1981.
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2* Cara Mengatasi dan Menyelesalkan Soal Pemakaian Tanah 
Secara Tidak Sah menurut UU No. 51/Prp/1960

Bahwa hukum pertanahan yang berlaku sekarang ini 
memberikan kemungkinan kepada para pemakainya untuk da
pat menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya 
secara mantap dan aman. Namun demikian, masih perlu di-- 
adakan perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian yang 
tidak teratur dan melawan hukum, lagi pula kepada pe- 
nguasa-penguasa yang bersangkutan masih perlu diberikan 
dasar hukum bagi tindakan-tindakannya,

Apabila terjadi suatu gangguan yang datangnya 
dari sesama warga masyarakat, maka dapat diatasi dengan 
menggunakan upaya hukum yang telah disediakan. Jika 
gangguan itu merupakan penyerobotan tanah, maka dapat 
digunakan upaya yang disediakan oleh UU No. 5l/Prp/1960 
tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak 
atau kuasanya.

Dalam pasal 2 yo. pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 
51/Prp/1960, dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin. 
dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Kalau 
dilihat dari sifat dan perbuatannya itu, maka yang dapat 
dipidana tidak saja terbatas pada pemakaian tanah yang 
dimulai sesudah berlakunya Undang-undang ini, tetapi juga 
pemakaian yang terjadi (dimulai) sebelumnya dan kini masih 
tetap berlangsung.
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Selanjutnya peraerintah menyadari bahwa pemecahan 
terhadap masalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak 
atau kuasanya itu tidaklah selalu harus dilakukan tun- 
tutan pidana menurut pasal 6 UU No, 51/Prp/1960 terse
but, akan tetapi masih dapat dilakukan tindakan-tindakan 
yang harus dilihat dari bermacam-macam aspek, yang tidak 
saja terbatas pada bidang agraria dan pidana saja atau 
dengan kata lain tidak hanya ditangani dari segi hukum- 
nya saja, melainkan penyelesaiannya secara menyeluruh 
yang meliputi:
a, aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politis;
b. aspek-aspek tata guna tanahnya,

Apabila di dalam suatu daerah terjadi pemakaian 
tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya, maka me
nurut pasal 3 ayat 1 penguasa daerah dapat mengambil 
tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanahnya 
yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu.,

Di dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah se-- 
bagai yang di'maksud dalam pasal 3 tersebut, pemerintah 
daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk 
mengosongkan tanah yang bersangkutan. Dalam perintah 
tersebut ditetapkan pula mengenai jangka waktu guna pe- 
ngosongan tersebut. Jika tenggang waktu yang telah di- 
tentukan di dalam perintah pengosongan tersebut telah 
lewat tetapi perintah itu belum j'uga dipenuhi oleh yang 
bersangkutan, maka pejabat yang diberi perintah oleh
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pemerintah daerah dapat melaksanakan pengosongan atas 
biaya pemakai tanah itu sendiri (pasal 4 ayat 2).

Penyelesaian yang dilakukan sebagaimana tersebut 
pada pasal 3 ayat 1 di atas, diadakan dengan meroperha- 
tikan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan, 
serta keperluan pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 
ayat 2).

Dalam pasal 6 ayat 1 dikatakan bahwa dengan ti
dak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, 4 dan 
5 tersebut di atas, maka dapat dipidana dengan hukuman 
kurungan selama-lamanya tiga (3) bulan dan/atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
Dengan adanya ketentuan tentang:
a. keharusan untuk mengadakan pengosongan sebagai terse

but dalam pasal 4 ayat 1; juga
b. ancaman hukuman terhadap mereka yang melanggar atau 

menentangnya, dengan hukuman dan/atau denda (pasal 6 
ayat 1), adalah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan- 
nya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Khusus mengenai pemakaian tanah tanpa izin atas 
tanah perkebunan/kehutanan, diselesaikan menurut Undang- 
undang Darurat No. 8 -Tahun 1954 yo. Undang-undang Darurat 
No. 1 Tahun 1956.

%

Selanjutnya berdasarkan atas pasal 5 ayat'I dari 
Undang-undang No. 51/Prp/1960, maka yang belum dapat di
selesaikan dengan Undang-undang Darurat tersebut, penye-
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lesaiannya dilakukan oleh Menteri- Agraria setelah mende- 
ngar Menteri Pertanian.

Di dalam menggunakan wewenangnya itu, Menteri 
Agraria harus memperhatikan:

1. kepentingan rakyat petani penggarap;
2. kepentingan penduduk lainnya di daerah letak 

perkebunan;
3. luas tanah yang diperlukan perusahaan untuk 

menyelenggarakan usahanya.
Hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa terlebih 
dahulu diusahakan tercapainya penyelesaian- secara mu- 
syawarah.

Sebagai pendahuluan pelaksanaan Undang-undang 
No. 51/Prp/1960 tersebut, maka dalam Surat Menteri Per- 
tanian dan Agraria tanggal 4 Mei 1962 No. Sekra.5/2/4. 
dianjurkan untuk menempuh kebi jaksanaan sebagai berikut-:
a. tanah-tanah pemukiman/pertanian dan tanah-tanah yang 

dikuasai oleh negara yang telah dipakai untuk„kepen- 
tingan pemerintah supaya tetap terjamin;^

b. tanah-tanah pemukiman/pertanian dan tanah-tanah yang 
dikuasai oleh negara, yang telah diduduki rakyat un
tuk perumahan/perkampungan agar tetap dijamin dan
. tetap di tempatnya masing-masing, sehingga merupakan 
perkampungan yang teratur baik, sambil menunggu penu- 
karan tanah lain;

c. Tanah-tanah perkebunan/kehutanan dan tanah-tanah yang
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dikuasai oleh negara, yang telah dipakai untuk tanah 
pertanian, supaya tidak diadakan perubahan sebelum 
tanamannya dipetik hasilnya. Jika tanah tersebut memang 
ada rencana untuk dijadikan (perluasan) perkebunan/ke- 
hutanan lagi, maka penyelesaiannya harus ditempuh dengan 
jalan musyawarah antara pihak-pihak yang bersangkutan 
dengan mencarikan tempat-tempat lain bagi rakyat seba
gai penggantinya;

d. tanah-tanah perkebunan/kehutanan dan tanah-tanah lain 
yang dikuasai oleh negara, telah digarap oleh rakyat 
dan tidak akan dipergunakan lagi oleh pemerintah/ 
instansi yang berkepentingan, pada dasarnya akan dijadi- 
kan tanah pertanian dan dibagi-bagikan kepada rakyat 
yang menggarapnya demi untuk memperbaiki sosial ekono- 
misnya dan meningkatkan produksi pertanian;

e. mengingat hal-hal tersebut di atas, maka jika dipan- 
dang perlu dapat diadakan peninjauan kembali mengenai 
areal-areal tanah yang dipakai oleh rakyat dan yang 
dipakai oleh instansi perkebunan, agar semua tanah 
penggunaan/peruntukannya sesuai dengan kepentingan 
Nasional;

f. selanjutnya bahwa dalam mengadakan penyelesaian menge
nai tanah tersebut berdasarkan kebijaksanaan itu hendak- 
nya dalam mengadakan musyawarah diikut sertakan pula 
unsur-unsur Muspida setempat, Instansi yang berkepen- 
tingan/kompeten dan rakyat/penggarap yang bersangkutan.
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Jika tidak tercapai kata sepakat, sebelum raengadakan 
tindakan-tindakan lebih lanjut agar melaporkan hal 
itu kepada Menteri Pertanian dan Agraria untuk bahan 
menentukan kebijaksanaan selanjutnya.
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B A B  IV 
PEMAKAIAN TANAH TANPA' IZIN YANG BERHAK 

DI DAERAH KRUKAH SURABAYA

1. Asal Mula Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak di 
' Daerah Krukah Surabaya

Sejak dahulu kala hingga sekarang ini, masalah 
yang paling sering dibicarakan oleh masyarakat ramai 
maupun yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah 
adalah masalah tanah* Hal ini disebabkan masalah tanah 
adalah merupakan masalah yang langsung menyangkut kebu- 
tuhan hidup manusia.

Dengan adanya berbagai ragam masalah tanah yang 
masih dihadapi hingga dewasa ini, maka dapatlah dilihat 
bahwa semua yang menyangkut soal tanah khususnya terha
dap masalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak adalah 
mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, demikian pula 
mengenai asal mulanya.

Sebagai contoh dapatlah dikemukakan di sini yang 
menjadi obyek/sasaran langsung dari penelitian ini ada
lah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya 
yang terjadi di daerah Krukah Surabaya.

Adapun asal mula dari pemakaian tanah yang ter- 
di daerah Krukah tersebut, mempunyai kekhususan tersen- 
diri dalam hal penggunaan tanahnya.

27
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Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan me-
nunjukkan "bahwa:

Semula tanah yang berada di daerah Krukah tersebut 
adalah berupa ladang rainyak tanah, sumur-sumur bor 
minyak, serta padang ilalang milik Pertamina (Per- 
usahaan Minyak Tanah), yang dimanfaatkan sebagai 
sumber minyak tanah.<

Akan tetapi, lama-kelamaan minyak tanah yang di- 
kandungnya semakin sedikit, dan akhirnya menjadi habis 
sama sekali. Oleh karena itu, maka tanahnya tersebut 
tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
minyak. Sedangkan keadaan perusahaannya sendiri sudah 
.sedemikian rupa, sehingga tidak lagi dapat raenjalankan 
fungsinya sebagai semula, dan akhirnya tanah tersebut 
ditinggalkan dengan begitu saja oleh pemiliknya, .serta 
selanjutnya menjadi tidak terpelihara sama sekali.

Akibat dari adanya tanah yang tidak dipelihara 
serta kemudian ditelantarkan dejngan begitu saja oleh 
bekas pemiliknya karena tidak mungkin dapat diusahakan 
kembali secara layak, maka hak atas tanahnya menjadi i
hapus, dan tentu saja tanahnya kemudian menjadi milik 
negara, Oleh negara selanjutnya tanah tersebut diserah- 
kan kepada Pemerintah Daerah Surabaya yang pada waktu 
itu masih bernama Daerah Swatantra Tingkat II Surabaya 
untuk dikelola.

Wawancara dengan Bapak Soedarsono, Lurah Ngagel- 
rejo Surabaya pada tanggal 25-10-1981.

7
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Pada tahun 1959 Pemerintah Daerah Surabaya sebe- 
narnya bermaksud akan menjadikan daerah Krukah- tersebut 
sebagai lokasi perumahan dan perkampungan yang teratur 
dengan baik.

Namun, pada sekitar tahun I960 sementara pemba
ngunan untuk perumahan dan perkampungan tersebut belum 
dilaksanakan oleh pemerintah, dan ketika itu tanah yang 
diterlantarkan tersebut telah menjadi semak belukar, maka 
mulailah banyak orang yang berdatangan dan selanjutnya 
menetap di daerah tersebut serta mempergunakan tanahnya 
tanpa seizin yang berhak atau yang berkuasa atas tanah 
yang ada di daerah itu.

Dalam melakukan perbuatan yang demikian itu, mereka 
sama sekali tidak mengetahui tentang adanya hak orang lain 
atas tanah yang didudukinya. Mereka mengira bahwa mereka- 
lah yang berhak atas tanah'yang telah didudukinya tersebut. 
Sudargo Gautama mengatakan: "J5alam melakukan perbuatan 
tersebut, seringkali mereka bertindak secara apa yang 
dengan istilah yuridisnya dikenal sebagai "ter goeder trouw" 
(dengan itikat baik)."8

Dari perbuatan yang dilakukan mereka itu dapatlah 
terlihat, bahwa ternyata banyak terjadi jual beli atas 
tanah yang ada di daerah Krukah tersebut dari para penge-

o *Sudargo Gautama, Masalah Agraria berikut Peraturan 
dan contoh-contoh, Alumni, Bandung^l973, h,21.
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drop kepada para penghuninya yang aaa mngga seKarang ini. 
Bahkan selanjutnya banyak yang mendirikan sendiri bangunan 
rumah-rumah permanen, hingga akhirnya lama-kelamaan daerah 
tersebut telah dapat dikatakan sebagai bilangan perumahan 
dan perkampungan yang demikian teratur dengan sendirinya, 
sehingga secara kebetulan apa yang telah dilakukan oleh 
mereka itu, adalah tidak bertentangan dengan rencana yang 
akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, maksud pemerintah hendak menjadi- 
kan daerah Krukah tersebut sebagai lokasi perumahan dan 
perkampungan yang baik dan teratur, telah'terwujud pula" 
oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan sendiri oleh 
mereka, sehingga oleh karenanya sekalipun semula terhadap 
pemakaian tanahnya itu telah dilakukan secara tidak sah,. 
akan tetapi tidaklah dapat dikatakan sebagai telah meng
hambat pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah yang bersangkutan guna pengembangan pisik daerahnya. 
Bahkan sesuai pula dengan keadaan dan peruntukan tanahnya.

Adapun status tanah yang ada di daerah Krukah ter
sebut sekarang ini, adalah merupakan tanah negara yang 
dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sura-’ 
baya sebagai daerah pemukiman penduduk.
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2. Cara Penyelesaian terhadap Pemakaian Tanah Tanpa 
Izin yang Berhak di Daerah Krukah Surabaya menurut 
Peraturan Perundang-undangan maupun menurut Kebi.jak- 
an Penguasa Daerah

Bahwa masalah pemakaian tanah secara tanpa izin 
oleh rakyat pada waktu ini di berbagai daerah, telah 
menimbulkan keadaan yang sedemikian rupa, sehingga untuk 
keperluan umum maupun kepentingan negara perlu segera 
diselesaikan,

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian bab yang 
lalu, bahwa terhadap masalah pemakaian tanah secara tanpa 
izin ini, peraturan hukum yang seharusnya diterapkan ada
lah UU No. 51/Prp/1960. Akan tetapi sampai sejauh ini ter- 
nyata, bahwa ketentuan-ketentuan UU No. 51/Prp/1960 di 
dalam praktek pelaksanaannya masih seriiig menemui kesulit—  
an-kesulitan, sehingga tidak dapat dijalankan secara lebih 
efektif dan memuaskan. Mengenai hal tersebut, Sudargo^ 
Gautama mengatakan:

Bahwa masalah pemakaian tanah secara tidak sah ini 
selamanya terbukti merupakan suatu masalah yang su- 
lit untuk diselesaikan. Persoalan ini ternyata pe- 
nuh dengan kekeruhan-kekeruhan dan ketegangan-kete- 
gangan yang berliku-liku.9

Adanya kesulitan-kesulitan tersebut disebabkan
i

bahwa masalah pemakaian tanah tersebut tidak hanya me

nyangkut kehidupan 1 (satu) orang saja, melainkan me-

9Ibld.. h. 25.
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nyangkut pula kehidupan sekelompok orang (masyarakat). 
lebih-lebih terhadap pemakaian tanah yang terjadi di 
kota-kota besar (seperti yang terjadi juga di daerah 
Krukah Surabaya misalnya), maka akan banyak ditemui ke- 
sulitan-kesulitan sehubungan dengan pelaksanaan daripada 
peraturan tersebut. Namun, bagaimanapun juga masalah pe
makaian tanah secara yang tidak sah ini haruslah dicari- 
kan jalan keluarnya guna mengatasi dan menyelesaikannya.

Adapun sebagaimana halnya dengan pemakaian tanah 
yang terjadi di daerah Krukah Surabaya, maka seperti yang 
kita lihat, bahwa di daerah tersebut jumlah pemakai tanah 
secara tidak sah ini sudah diklasifikasikan sebagai suatu 
perkampungan/perumahan yang baik, sehingga Soeprapto me- 
ngatakan:

Masalahnya tidak cukup hanya dianggap sebagai sua
tu perbuatan pelanggaran belaka, melainkan masalah
nya sudah berubah menjadi masalah sosial, yang ha- 
rus dipecahkan secara konsepsionil dengan dilandasi 
pemikiran sosial, ekonomis, dan politis.l°

Berhubung dengan itu, kiranya usaha yang harus 
dijalankan dalam rangka penyelesaiannya adalah dengan 
mengambil langkah-langkah yang tidak hanya dilihat dari 
segi yuridis semata-mata, tetapi harus diperhatikan pula 
segi-segi sosial, ekonomis, dan politis di samping ber-

Soeprapto, Undang-Undang Pokok Agraria dalam 
Praktek dan Permasalahannya, (dalam STmposium: UUPA dan 
Kedudukan Tanah-tanah Adat Lewasa ini), cet. X, Binacipta, 
1977, h. 123-
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dasarkan pula pada peraturan perundang-undangan yang ber- 
laku, Cara penyelesaian yang dimaksud tersebut ialah ter- 
lebih dahulu harus raeraperhatikan rencana peruntukan dan 
penggunaan tanah yang bersangkutan.

Dengan demikian, dalam setiap penyelesaian soal 
pemakaian tanah secara tidak sah ini haruslah ditinjau 
secara kasuistis, yakni bagaimana keadaan dan peruntukan 
tanahnya, di samping harus diingat pula faktor-faktor 
lain yang melatar belakangi daripada pemakaiannya. Hal ini 
berarti pula, bahwa tiap-tiap keadaan akan dipertimbangkan 
tersendiri dan selanjutnya diusahakan penyelesaiannya yang 
dapat diterima oleh semua pihak.

Mengenai pemakaian tanah-tanah yang dimaksud ter
sebut adalah tidak sama di semua tempat, Oleh karena itu, 
maka titik berat kebijaksanaan dalam pelaksanaannya di.se- 
rahkan kepada pemerintah daerah, sehingga dapatlah diper- 
hatikan segi-segi dan coraknya yang khusus sesuai dengan 
keadaan setempat. (Penjelasan daripada UU No. 5l/Prp/1960 
angka 7).

Demikian pula halnya dengan pemakaian tanah yang 
dilakukan oleh sementara penduduk secara tidak sah atas 
daerah Krukah Surabaya, maka dalam hal ini Pemerintah 
Daerah Tingkat II Surabaya mempunyai wewenang untuk me- 
netapkan penyelesaiannya,

Sebenarnya, pemerintah daerah yang bersangkutan 
dapat memerintahkan kepada pemakainya untuk membongkar
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dan mengosongkan tanah yang telah ditempati tersebut jika 
memang tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan lain. 
Akan tetapi, mengingat bahwa jumlah pemakainya sudah se- 
demikian banyak serta terhadap tanahnya sudah terlanjur 
di atasnya didirikan bangunan atau rumah-rumah permanen 
yang teratur dengan baik, maka untuk mengosongkan tanah 
tersebut dalam banyak hal tidak mungkin dengan begitu 
saja dilakukan. Sebab, dikhawatirkan nantinya dapat timbul 
keresahan-keresahan yang sangat, yang dapat mengganggu 
ketentraman masyarakat. Oleh karena, yang harus diutamakan 
adalah "asas menjaga ketertiban" supaya tidak terjadi ke- 
ricuhan di kalangan masyarakat tersebut. Lagi pula, peme
rintah dalam hal ini memang merencanakan terhadap tanah 
itu sebagai daerah pemukiman penduduk.^

Berhubung tanah yang dipakai secara tidak sah ter
sebut penggunaannya tidak bertentangan/sesuai dengan ren
cana tata guna tanahnya, maka tindakan yang diambil oleh 
pemerintah adalah atas dasar kebijaksanaan, yaitu memper- 
bolehkan pemakainya tetap menempati tanah yang telah di
dudukinya tersebut. Dan selanjutnya memberikan pengarahan, 
agar kegiatan pembangunan yang dilakukan sendiri oleh me
reka itu, dapat diteruskan hingga terwujud sebagai suatu

"^Wawancara dengan Bapak Parwanto, Staf Bagian 
Pertanahan dan Perumahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 
30- 10- 1981.
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perkampungan/perumahan yang teratur dengan baik sesuai 
dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah 
digarlskan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. De
ngan terwujudnya suatu perkampungan/perumahan yang teratur 
dan baik, maka atas permohonan secara bersama-sama dari 
masyarakat setempat dengan disertai pula syarat-syarat 
yang telah ditetapkan, maka pada tahun 1977 pemerintah 
mengadakan "Pemutihan", yang maksudnya meresmikan penggu
naan tanahnya dengan memberikan hak baru kepada para 
pemakainya, yaitu dengan diberikan hak sewa.

Sehubungan dengan kemungkinan akan pemberian hak 
baru atas tanah sebagai akibat dari beraJkhirnya jangka 
waktu hak-hak atas tanah asal konversi hak barat pada 
selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980, sebagai 
yang dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun I960 ten
tang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka dengan 
keluarnya Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979 ten
tang Pokok-pokok Kebijaksanaan dalam rangka Pemberian 
Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat, adJalah' 
dimaksudkan untuk menegaskan kembali status hukum tanah
nya, serta untuk menggariskan kebijaksanaan secara me- 
nyeluruh dalam rangka menata kembali peruntukan dan 
penggunaan tanahnya. Dalam menentukan kembali peruntukan 
dan penggunaan tanah yang dimaksud, maka menurut pasal 1 
ayat 2 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 adalah dengan 
memperhatikan:

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MASALAH PEMAKAIAN TANAH UNTUK PERUMAHAN 
TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA DI DAERAH KRUKAH SURABAYA 
 

MAFSIN CHAYANAH



36

a. masalah tata guna tanahnya;
b. sumber daya alara dan lingkungan hidup;
c. keadaan kebun dan penduduknya;
d. rencana pembangunan di daerah;
e. kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan 

penggarap tanah/penghuni bangunan.i2
Selanjutnya dalam hubungannya dengan pemakaian

tanah secara tanpa izin sebagai dimaksud dalam UU No* 51/
Prp/1960, pasal 4 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979
menegaskan:'

Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal konversi hak berat 
yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari 
sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan 
hidup lebih tepat diperuntukan untuk pemukiman a- 
tau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan. hak 
baru kepada rakyat yang mendudukinya.i*

Sehingga dengan demikian kebijaksanaan yang tam-
pak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya
terhadap penyelesaian masalah pemakaian tanah tanpa izin
yang terletak di daerah Krukah Surabaya, adalah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*

K. Wancik Saleh, Peraturan Agraria 1979-1980, 
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980,h. 18-19.

13rbid., h. 19.
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B A B  V
MASALAH YANG TIMBUL DARI PEMAKAIAN TANAH 

TANPA IZIN YANG BERHAK/KUASANYA

Bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sura
baya menguasai atau mengelola tanah yang meliputi pula 
luas tanah yang terletak di daerah Krukah Surabaya yang 
telah diduduki oleh sementara penduduk dengan tanpa meminta 
izin terlebih dahulu.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa pemakaian 
tanah yang dilakukan secara tanpa izin di atas tanah yang 
dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surabaya yang terletak di daerah Krukah Surabaya 
tersebut telah diresmikan pemakaian tanahnya oleh-pemerin
tah dengan hak sewa kepada para pemakainya.

Dengan diresmikannya pemakaian tanah sebagai reali- 
sasi dari penyelesaian pemakaian tanah secara tanpa izin 
tersebut, secara konkrit di dalam prakteknya hingga seka
rang ini tidak ada masalah yang timbul. Hanya saja menge
nai pelaksanaan daripada persewaan tanah yang dimaksudkan 
tersebut, memerlukan waktu yang lama. Adapun hal ini ada
lah disebabkan oleh:
a. adanya kesulitan-kesulitan di dalam cara mengukur ta

nah yang hendak dipersewakan tersebut;
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b. mereka yang mengajukan perraohonan hak sewa tersebut, 
tidak atau kurang mempunyai biaya.

Dua sebab tersebut di atas memperlambat pelaksanaan da
lam pemberian hak sewa tersebut.

Dengan adanya pemakaian tanah tanpa izin yang
\

dilakukan di atas tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Su
rabaya oleh sementara penduduk yang tidak bertanggung 
jawab, apabila berdasarkan permohonan peresmiannya di- 
kabulkan, maka dapat berakibat timbulnya beberapa ke- 
mungkinan masalah di dalam praktek dapat dikemukakan 
sebagai berikut:
1. bahwa tanah yang telah ditempati secara tidak sah 

tersebut, jika berdasarkan permohonan peresmiannya 
disetujui, maka hal ini akan berakibat menimbulkan 
perangsang bagi anggota masyarakat yang lain untuk 
mengikuti atau melakukan pemakaian tanah secara ti
dak sah di areal tanah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya yang lain. Alasannya adalah mereka mempu
nyai harapan bahwa pemakaian tanahnya akan dapat di- 
resmikan (disahkan), sebagai pernah dilakukan terha
dap daerah lain yang sudah diresmikan pemakaiannya. 
Dengan demikian akan dapat menjatuhkan kewibawaan 
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, o~ 
leh karena nilai dari setiap pelanggaran undang-un- 
dang tidak akan ditindak, melainkan justru akan di
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legalisasikan atas pemakaian tanahnya."^;
2. sehubungan dengan dikabulkannya atas perraohonan pe- 

resmiannya, maka biasanya akan diberikan hak sewa 
terhadap pemakaian tanahnya. Namun, untuk merealisa- 
sikan persewaan tanah tersebut seringkali terdapat 
kesulitan dalam menentukan perizinan tanah yang akan 
diberikan kepada masyarakat tersebut, yang justru 
sudah menempati dan membangun rumah di atas tanah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Hal ini timbul 
oleh karena belura dapat diketahuinya penetapan detail- 
plan secara menyeluruh dari dinas perencanaan dan tata 
kota;

3. meskipun terhadap pemakaian tanahnya telah diresmi- 
kanf tetapi jika yang dibangun tidak sesuai dengan 
rencana tata kota yang telah ditetapkan itu tidak 
diketahuinya, maka sebagai konsekuensinya pemerintah 
harus melaksanakan penertiban, yaitu dengan mengada
kan pemindahan ke daerah lain. Namun, adakalanya pu
la bahwa pemindahan ke d'aerah lain tidak perlu apa- 
bila pembangunannya masih dapat dilaksanakan terus, 
asalkan yang bersangkutan bersedia membayar ganti 
kerugian. Ganti kerugian tersebut diperlukan untuk

^Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dinas Tanah 
dan Rumah, Inventarisasi Permasalahan Atas Tanah Pengelo
laan Dan Rumah Persewaan Milik Pemerintah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surabaya, t.t, h. 2 ,. ' !
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mengganti atau merubah planning yang sudah ditetap
kan, misalnya tanah tersebut terkena (sudah ditetap
kan untuk) jalur hijau, harus ada fasilitas untuk 
umuin seperti sekolah, pasar dan sebagainya;

4* seringkali timbul sengketa atas persewaan tanah yang 
permohonannya telah dilegalisasikan. Hal ini adalah 
disebabkan oleh adanya dua pemohon, yaitu dalam 1
(satu) lokasi terdapat 2 (dua) orang pemohon hak.

\

Untuk mencegah adanya dua pemohon yang dapat menim-> 
bulkan sengketa, maka diharapkan kepada Lurah dan 
Camat, di mana lokasi tersebut terletak di daerahnya 
untuk:
a. jangan melegalisasi formulir permohonan peresmi- 

an tanah tersebut, sebelum yang bersangkutan' 
membawa surat pengantar dari Kepala Dinas Tanah 
dan Rumah;

b. memberikan laporan mengenai data tanah yang di- 
mohon peresmiannya tersebut kepada Kepala Dinas 
Tanah dan Rumah, tentang:
b.l. siapa yang menempati tanah yang dimohon pe

resmiannya tersebut;
b.2. luas dan ukuran/batas tanah yang dimohon.
Demikianlah di antara kemungkinan-kemungkinan

masalah yang dapat timbul dari adanya pemakaian tanah
tanpa izin sehubungan dengan disetujuinya permohonan
peresmian tanahnya.

15rbid., h. 4.
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B A B  VI 
P E N U T U P

Setelah saya membahas mengenai masalah yang ber— 
hubungan dengan pemakaian tanah secara tanpa izin yang 
berhak atau kuasanya di dalam bab-bab yang terdahulu, 
maupun melalui pengamatan dalam praktek, maka sebagai 
penutup dari penulisan ini dapatlah ditarik suatu ke- 
simpulan dan saran sebagai berikut:
1. Kesimpulan

Bahwa tanah adalah merupakan hal yang sangat pen- 
ting bagi hidup dan kehidupan manusia, lebih-lebih da
lam masa pembangunan sekarang ini. Untuk keperluan pem
bangunan negara, penggunaan tanah haruslah dilakukan se
cara teratur. Pemakaian tanah yang tidak teratur-serta 
melanggar norma-norma hukum dan tata tertib akan. meng- 
hambat, bahkan seringkali tidak memungkinkan lagi dilak- 
sanakannya rencana pembangunan di pelbagai lapangan.

Bewasa ini banyak sekali tanah, terutama yang 
ada di kota-kota besar dipakai oleh orang-orang tanpa 
izin terlebih dahulu dari penguasa yang berwajib atau 
yang berhak.

Adapun penyebab dari pemakaian tanah tanpa izin 
yang dilakukan oleh sementara penduduk di daerah Krukah 
Surabaya adalah disebabkan oleh adanya tanah yang tidak

41
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dipelihara dan diterlantarkan oleh pemiliknya, sehingga 
mendorong orang yang tidak mempunyai tempat tinggal de
ngan begitu saja menempati tanah tersebut serta berusa- 
ha mendirikan rumah di atas tanah tersebut.

Mengenai pengertian dari pemakaian tanah tanpa 
izin yang berhak atau kuasanya itu di dalam peraturan 
perundang-undangan yang ada tidak kita jumpai suatu de- 
finisi tertentu. Namun, untuk mengetahui pengertian pe
makaian tanah tanpa izin secara umum, dapatlah dilihat 
dalam UU No. 51/Prp/1960 pada pasal 1 yang roenyebutkan 
adanya beber.apa pengertian. Dari beberapa pengertian 
yang terdapat dalam pasal 1 UU No. 5l/Prp/l960 tersebut 
dapatlah diperoleh suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud 
dengan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kua
sanya itu adalah menduduki, mengerjakan tanah yang di-- 
kuasai langsung oleh negara maupun perseorangan/badan 
hukum dengan tidak seizin pejabat yang berwenang, mau
pun orang/badan hukum yang berhak atas tanah itu,

Memakai tanah tanpa terlebih dahulu meminta izin 
yang berhak atau kuasanya adalah merupakan suatu cara 
pemakaian tanah yang bertentangan dengan hukum. UU No. 
51/Prp/1960 melarang pemakaian tanah yang demikian itu, 

Undang-undang No. 5l/Prp/1960 sebagai suatu per
aturan yang dibuat guna menyelesaikan masalah tersebut, 
ternyata tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan 
pemakaian tanah tanpa izin secara menyeluruh dan tuntas.
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Dalam menyelesaikan masalah pemakaian tanah tan
pa izin tersebut memerlukan berbagai tindakan yang mem~ 
punyai bermacam aspek, yang tidak saja terbatas pada 
segi yuridis saja, melainkan penyelesaiannya secara me- 
nyeluruh yang meliputi aspek-aspek sosial, ekonomis, 
dan politis, serta aspek tata guna tanahnya.

Terhadap pemakaian tanah secara tidak sah, apa- 
lagi yang tidak menurut rencana peruntukan tata guna 
tanahnya, maka dapat dilakukan pengosongan dan pembong- 
karan atas tanah yang telah ditempatinya. Namun demiki
an, jika pemakaian tanah secara tidak sah itu pengguna- 
an tidak bertentarigan dengan rencana tata guna tanahnya, 
maka terhadap pemakaian yang demikian itu, pemerintah 
dapat memberikan pengarahan agar pembangunan yang dila
kukan dapat diteruskan hingga sesuai dengan rencana per
untukan dan penggunaan tanah yang telah digariskart oleh 
pemerintah daerah yang bersangkutan,

Pemakaian tanah tanpa izin di daei-ah Krukah Su
rabaya, sesuai dengan rencana tata guna tanah yang su
dah ditetapkan oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya, atas 
dasar kebijaksanaan lalu diberikan izin dengan meresmi- 
kan penggunaan tanahnya, Cara penyelesaian yang dimak
sudkan adalah terlebih dahulu dengan memperhatikan ren
cana peruntukan, penggunaan tanah yang bersangkutan, 
serta dengan menitik beratkan pada pertimbangan sosio- 
logis.
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2. Saran
Dengan diresmikan pemakaian tanah tanpa izin di 

daerah Krukah Surabaya, maka akan menimbulkan perang- 
sang bagi masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama, 
dengan harapan akan dapat diresmikan pula. Namun, apa- 
bila terhadap tanah yang telah ditempati tersebut tidak 
diberi izin untuk diresmikan karena tanah tersebut akan 
diperlukan oleh pemerintah, maka akan menimbulkan prob
lem penertiban.

Agar tidak menimbulkan resiko dan akibat pener
tiban tersebut, maka perlu~segera ditanggulangi dengan 
melakukan pencegahan, yaitu mengadakan pengawasan yang 
lebih ketat dan penertiban atas bangunan. Selain itu, 
diperlukan pula tindakan yang tegas berupa perintah 
dan pelaksanaan pembongkaran kalau telah didirikan ba
ngunan di atas tanah yang pemakaiannya secara tidak sah 
tersebut, demi kewibawaan pemerintah, Sebab, bagaimana- 
pun juga pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau 
kuasanya adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang.
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