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KEBID.JAKSABAAN PENGGUNAAN TANAH PERKOTAAN

Selain dari pada .l22.l§: dan djenis, penggunaan 1anah didalam
kota djuga berbeda dengan penggunaan t anah pedusunan didalam 'l(ji
ri dan sjaratnja.
TJIRI-TJIRI DAN. SJARAT PENGGUNAAN TANAH KOTA

Ada dua hal jang merupakan tjiri-tjiri tersendiri dari pa
da penggunaan 1anah ko~a,- j ai tu :
1. Lebih dinamis, daripada penggunaan tanah pedusunan.
Karen a kegiatan ekonomi d..kota biasanj a lebih t inggi
daripada dipedusunan, maka perubahan2 dalam djenis
a tau pun pol a penggunaan, lebih s ering dan lebih Juas
terdjadi didaerah perkotaan.
2.· Lebih efisien dari ~gi ekonomi. Karena relatip lebih tingginj a harga tanah, maka mau tidak mau pemakai berusaha untuk memakai tanahnj a sehemat mungkin.
Sedangkan sjarat jang harus dipenuhi adalah :
1. Efisiensi dlri s egi komfort, baik dari ffigi komfbrt
p:bibadi, maupun dari ffigi komfort kehidupan kota
keseluruhannja. Dengan komfort kehidupan kota ke
seluruhannj a dimaksudkan, llihwa seluruh bidang ke
hidupan kota itu seperti misa.lnja lalu-lintas,pan
buangan kotoran, penerangan umum, letak ~ktor2 dj3
nis penggunaan, hendalmj a s erasi, s erta membantu
kelantjaran kehidupan kota sehir.gga menjenangkan
bagi j ang hidup dikota i 1ru.
Dari jang disebutkan diatas itu, sjarat jang
ketiga inilah j ang paling suli t untuk di.penuhi. Sa
lah satu sebab misalnja adalah 1 bahwa berbedanja
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ukuran komfort j ang dipakai oleh j ang mengurus dan
jang diurus, karena antara lain perbedaan tingkanm
ekonomi daripada masing-masing pihak.

KEBIDJ.AKS.Al'JAAN PENGGUNAAN TA!JAH
Kebidjaksanaan2 jang ditempu.h. dalam penggunaan t anah kota
tentunja tidak boleh lepas daripada tjiri serta sjarat jang di
sebut diatas, j~itu dinamika jang tinggi, ekonomi dan memperhi
tungkan komfort.
Kebidjaksanaan penggunaan t anah meliputi dua hal, jaitu :
1. Kebidj aksanaan d alam wewenang penggunaan.
2. Kebidjaksanaan dalam peruntukan penggunaan.

KEBIDJAKSANAA1J DAL.AM WE\'IENANG PEIJGGUN1\AN TANAH
pertama jang dihadapi, dilam usaha membangun ada
lah persoalan memperoleh tanah.
Persoal~n

Di Indonesia kita mengakui adanja matjam2 djenis hak atas
tanah.
Ada sementara pendapat jang mengatakan, bahwa hak2 itulah
jang menghambat usaha pembangunan, karena pemil~k tanah dapat
mempermainka'Yl. harga tanah rehingga ada usaha2 untuk melunakkan
a tau kalau mungkin meniadakan hak2 demikian i tu didulam wilajah
kota.
Saj a 1i.dak bisa menjetudjui pendapat i tu. Saj a hanj a bisa
mengandjurkan, s·upaJ a ki ta menghormati hak2 j ang ada, baik sebagai pribadi ataupun sebagai pedjabat pemerintah.
Dalam usaha peremadjaru1 kota terlalu sering terdjadi, bah
wa djustru j ang terkena i tu adalah w arga kota j ang ekonomis le
mah dan hanj a memiliki tanah pekarangan atau rumah ketjil seba
gai satu2-nj a pegangan a tau modal. ~e.niadakan hak dari mereka
pertama-tama menimbulkan rasa tidak aman atau ten tram. Kemudiar. kalau s arnpai terdj adi pentj abut an hak j ang"begi tu sadj a"
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prosesnj a, hanj a akan merupak.an b eban j ang relatip sang at be rat
bagi mereka jang punja kaki lemah. Akan tetapi jang terpenting
dengan peniadaan hak2 itu adalah hilangnja rasa tentram untukl:et'
tempat tinggal •
. Bukankah kita membangun dmgan tldjuan untuk kemakmuran bersama, bukan untuk hanj a sebagian daripada masj arakat.
Kalau kita perhatikan djenis2 pembangunan dikota, barangka
11 dapat kita kelompokkan djenis2 pembangunan itu sbb.:
1. pembangunan untuk peningkatan fasili tas umum. ;;
~
2. pembangunan untuk fasilitas pribadi. t!l3. pembangunan untuk perluasan "economic base" kota~j(
4. pembangunan untuk rekreasi. ~
?. pembangunan untuk mertju suar.1
Dari semua djenis pembangunan itu, djenis pembangunan untuk peningkatan fasilitas umumlah merupakan tugaiJ utama dari pe
ngurus kota bersama w arga kota.nj a. Untuk kepent:ingan pembangum
hal tersebut ini, mema.ng tidak mdjar kalau pemilik tanah memper
mainkan harga tanah.
Gedjala2 spekulas1 maupun tuntutan2 jang tidak Wldjar harus diusahakan di tjegah. Misalnj a dengan mengaturkan, b ahwa harga ta
nah untuk keperluan-keperluan hal tersebut adalah harga tanah
satu tahun sebelum tanggal sertifikat Kadaster. Selain hal ini
diperkirakan akan mentjegah spekulasi tmah, djuga ketentuan itu
ak.an membantu penegasan hak at as tanah j ang bersangkutan, sebing
ga akan ada biaj a2 masuk ke Kas Negara lewat Pendaftaran Tanah.
Bagi djenis2 pembangunan jang lainnja, mestinja berlak.u hu
kum-hukum ekonomi bias a at as tana.h. Penawar j ang tertinggi j ang
dapat. Apakah tidak wadjar kalau jang punja djuga ikut mensetjap
keuntungan daripada djenis2 usa.ha jang akan didirikan diatas bekas tanalmja. Lebih2 kalau karena usaha itu dia sendiri harus
pindah ruma.h atau pindah tampat usaha ?
Untuk dapat meningkatkan fasilitas umum warga kota, memang
kota2 itu harus meningkatkan pengembangan "economic base"-nja.
Rupa2-nj a i tula.h j ang s ekarang mendj adi us aha tiap2 kotamadya.
Usaha peningkatan economic base itu tentunja bergantung kepada
potensi keseluruhan jang ada dikota itu,· jang tentunja tidak ter

diri dari·unsur tanah sadja. ~pabila seandainja pemerintah setempat a tau pengusaha j ang bersangkutan 7 tidak s anggup untuk
membaj ar harga. t anah 7 s edangkan potensi tempat i tu sang at batik
dari segi2 lainnj~ untuk mendirikan sesuatu usaha 7 maka dengan
perdjandjian dapat misalnja diusaha~an pembajaran tanah setjara berangsur d 8l1. d engan dj aminan tempat mentj ~.ri nafl-cah bagi war
ga. kota j ang bersa.ngkutan. Dengan adanj a dj aminan2 · keuntungan
lang sung dan. perundingan setj ara la11gsung dengan warga-kota2 jg.
b'ersangkutan; saja pertjaja, bahwa kota2 kit2 3kan ada minat usahanja.
Tidak perlu didj elaskan, b ahvTa orang a tau orang2 j ang mendapat··
kan suatu keuntungan karena mendjual tanah, akan berusaha untDk
mentjari tingkatan fasilitas jang lebih tinggi bagi dirinja ataupun keluarganja, sehingga hal inipun akan ikut serta memper
baiki fisik kota jang bersangkutan.
Saj a masih tetap pertj aj a, barl\,m dengan nrosedur j.ang benar dan itikad baik dari pedjabat, persoalan mempe~oleh tanah
tidak <llcan mahal d~ mernaka11 v..aktu lama. Sehingga dengan demiki
an, persoalan hak tanah t idak perlu digugat untuk dapat memenu
hi dinamika pembangunan kota;
Persoalan t anah untuk membangun, tidak hanj a dihadapi olEh
ko.ta2 Indonesia, akan tetapi oleh semua kota. didunia, ketjuali
barangkali dibeberapa kota negara2 sosialis, dim ana t anah i tu
tidak mendj adi milik2 pribadi; serta penggunaannj a sepenuhnj a
diatur oleh.negara.
1:! adj ar 7 a pabila sebuah kota s ud&"l memikirkan untuk pembangunan untuk rekreasi, umumnja kota i tu sudah ffi.nggup uhtuk mem
bajar mal1al. Sehirtgga deng:m demikian, harga t ::W.'1ah tidak al\:an
begi tu mendj adi $lal •
. Kemudian, pembanguncm mertju-suar, maksudnja adalah djenis .... dj enis pembangunan j ang hanj a untuk memuaskan s elera pengu
asa, rasa seni seorang arsitek atau ambisi seorang ~lanner, se
bailr.1j a dihindarkan s adj a dulu.
Saja sangat pertjaja 7 bahwa rakjat dapat mempertimbangkan
dj ;nis2 pembangunan c:Engan urutan s eperti diatas, i tu, dan tole
ransi mereka disesu~kan dengan djenis i tu.
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Suatu kebiasaan dalam kewewenangan penggunaan 1anah jang
lazim terdapnt dikota-kota Indonesia, adanja pertumbuhan ba~
kota. Standar atau patokan jang djelas jang dii>akai oleh peme
rintahan j ang bersangkutan untuk setiap waktu memindahkan ba~
tas kota itu sebenarnja djuga tidak begitu djelas. Biasanja
hal j ang demikian 1 tu terdj adi terutama disepandj ang dj alan ma
suk kota j ang bersangkutan.
Dinegeri lain, ada djuga sedjenis praktek demikian itu, Bagian
sebuah wilajah pemerintahan (country) jang telah berpenduduk 19.
pat di "incorporated" kepada bagian country itu jang "sudah men
dj adi "kota". Kemudian penduduk kota j ang lama di ta.mbah pendl.l~
duk kota jang baru dimasukkan itu," setjara bersa.ma memikul bia
ja keperluan kota itu selandjutnja. Hal seperti itu tidak terdapat dikota-kota di Indonesia. Pindahnja patok kota itu na.mpaknja sering disebabkan oleh karena daerah jang berdekatan 1tu mendj adi lebih r amai dan tihang listrik bertambah. Disamping
itu; kernudian karena jang dipinggir djalan itu sudah mendjadi
bagian kc ta; maka j ang dibelakarignj a j ang sifatnj a masih pedusu
tnan sering di1kutkan. Dengan demikian," tidak sedikit tambahan
daerah perkotaan i tu terdiri d ari daerah pedusunan pula.
Disini saj a melihat suatu gedj ala, dim ana "kota" j ang ber
sangkutan bertindak selalu sebagai 11 saudara tua" terhadap peme
rintah daerah j ang berbatasan, dengan tidak ada baj angan keuntu
·ngart jang djelas, mengingat bahwa pada s aat ini kota2 belum la
gi mempu untuk menunaikan sendiri kewadjiban2nj a. Apaka.h tidak
sebaiknja kita hentikan praktek demikian itu,· sehingga pihak
daerah jang berbatasan dengan kota itupun mendapat kesempatan
untuk mengatur wilajahnja kearah perkembanga.n jang lebih tinggi.
KEWENANGAN DALAM PERUNTUKAN

Tidak perlu s aja bitjarakan hal ini banjak2 didepan sidang
plann8r seperti ini, karen as muan j a sudah mengetahui tj aranj a
menempatkan unsur2 penggunaan t ana.h supaj a segalanj a serasi •
. T jukup kalau sekali lagi di tekunkan s j ara t j ang harus dipenuhi; jaitu "economically efficient" dalam kota keseluruhan dan
"re?-sonably comfortable" ba;i.k dari satu segi penggunaan maupun
dari segi pola keseluruhannja.
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Dalam kedua hal kebidjaksanaan jang disebut diatas, jaitu
kebidjaksanaan kewenangan penggunaan dan kebidjaksa.naan dala.m
peruntukan 1 hal jang mutlak perlu adalah:_
a. Speed
b. Consistency
c. Discipline dan pengawasan
Sesuatu daerah j ang sudah diperuntukan u~1tuk s esuatu, tj e
pat-tjepatlah pakai. Kalan ki ta bellliil lagi marnpu mempergun::Jcan
seperti j a.ng dimaksud, batalka.n maksud i tu a tau s elama bellliil di
pakai 7 adakan kontrole ketat.
Kalau kita sud~~ beritikad untuk membuat sesuatu jnng baik, per
tahankan supaj a hal j ang baik itu tetap dapat dibina. Dj angan mi
salnja seperti Pasar Tjikini atau pasar Blok M atau Djakarta By
pass. Pada ketiga tempat jang disebutkan seb~gai ~ontoh itu, su
dah harnpir tidak nampak lagi, bahwa ki ta ingin mendirikan s esua
tu terentj ana. Pasar Blok M sebagian s udah hampir seperti Paso..r
Senen Lama dal~m musim hudjan. Pasar Tjikini 3Udah sukar untuk
disapu. Djakarta Bypass sudill1 tidak bisa lagi memenuhi fungsinja
untuk lalu-lintas tj epat. Pendelmj a keadaannj a ::Ekarang, ini sud::::....""l
dj auh berlainan daripada apa j .:tng direntj anakan semula,' karena
kita lalai dalaffi memegang teguh rentjana itu.
Dj anga.n pula hendaknj a dilupakan," b ahwa bekerdj a dcngnn s esuatu rentj ana adalah bekerdj a dengan "kekangan" .. Ki ta harus mengeka.ng diri untuk berdj alan didala.rrJ rel apa j a..'l.g direntj a.nak:an.
Itulah j ang dimaksudkan d enga..'l. disiplin i tu. Disiplin i tu bisa
ada pada anggauta masj arakat kota karena 1'\:esadaran mereka i tu, se
perti misalnja di Djerrnan. Akan tetapi apa-bila disiplin itu ti. dak ada, mal{a pengurus kota i tu harus mempunj ai kesanggupan kepa
da warga kotanj a untuk mengetrapk8l1 apa2 j ang harus d ipatuhi.

RINGKASAN

1. Diandjurkan supaj u did<.:tlnm us aha pen gus aan terhauap tanah di
ualam kota, hak2 atas bmah t etap diakui sesuai dengcm peraturan j ang ada.
2. Tidak selamanj a benar, b ahwa hak2 atas t anah menghambat pembanguna.n; karena dimanapun didunia, kota2 menghadapi soal jg.
serupa, ketjuali barangkali dinegara-negara sosialis.
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3. Pembangunan kota dengan "!Ek:mnn j ang masuk akal, pasti akan
mendapat sokong<:m rnkj at. Jang sering mcrupakan hambatan a
dalah perbuntan pemimpin atau pedjaoat.

4. Kebidj aks anaan didalam peruntuk811 penggunaan tana.h j ang su
dah digariskan d:ln ternjata baik, membutuhkan
speed, consistency, discipline serta pengawasan kc
tat.
Supaja dapQt terus memenuhi persjaratm. penggunaan tanah
didalam kota j ang diharapkano

Djakarta, .9 Februari 1971.
I HADE SANDY
Direktorat 'Land Use Depnrtemon Dlm Negeri
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