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Dilihat dari seg1 ~naan kota jang b~ai
orkshop pada tgl.
~icy jang ~lah mulai dirintis dalam diskus12 Pre W
22 De sember 1970· jbl. dik~ta Bandung sangatlah penting artinja,ap alagi bagi kota Djaka'l""ta jang merupakan kota Metropoli tan dimana per
soalan tanaa merupakan bagian dari kehidupan masjaraka t dan ini sangatlah complex ~saalahnja.
Pentingnj a suatu kota jang memerlukan pedoman kebidjaks anaan t entang tanan perkotaan adalah antara lain disebabka n karena daereh
pe rkotaan a.tau kota banjak tersedia fasilitas2 untuk penjambung hidup manusia sehingga semakin banjaklah perpindah an penduduk dari pe
ini
dusunan ke-kota2. Makin kentjangn ja arus perpindah an penduduk
dapat menimbulkan masalah2 bagi kota itu sendiri jang lingkunga n wi
l a jahn ja sangat terbatas dan achirnja kalau sampai tidak terkendal i
kan akan berakibat merusak r~ntjana perkotaam jang telah diatur da·
sosial
l am masterpla n disamping dapat pula terdjadi kegontjan gan2
lainn ja.
Meskipun sejogjanj a dalam menindjau Urban Land Policy ini kita
harus membahas dari berbagai aspek, misalnja : ditindjau dari sudut
per-undan g2an di Indonesia dari segi per-undan g2an Agraria, perpad jakan dan faktor2 sosial jang a~a dalam masjaraka t dan lain2nja na
mun "perentjan aan" ~ang me~upakan dasar pokok pelaksana an Urban Land
Policy ini tidaklah dapat diabaikan begitu sadja. Tanpa "perentja na
an" jang ba.ik jang diwadahi dalam Masterpla n" urban land policy tidaklah dapat diharapka n berdjelan sebagaima na mestinja. Bahka.n perentjanaa n kota dan urban land policy pada hakekatnj a adalah bagian
j ang tidak dapat dipisahka n satu sama lain, sebab berhasiln ja sesua
tu perentjan aan (planning ) sebenarnj a akan ditentuka n oleh kebidjak
s anaan tanah perkotaan tersebut. Dapatlah diibaratk an apabila gari.s -garis rentjana itu sesuatu jang statis (mati) maka dengan adanj a urban land policy ini dapat mendjadik an alat untuk menggerakkan
planning itu sendiri •
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- 2 Begitu pent]Q~Dja art1 perent,anaan bag1 suatu kota maka dalam MAKSI
jang diadakan beberapa waktu jang lalu in1 di Djakarta tel&h ditetap
kan bahwa ti~p2 kota harus mempunjai "masterplan~ sendiri,bahkan di
putuskan harus attlesai sebelum 19?4 jad. Sekarang timbullah pertanja
an pada diri kit• sendiri, apakah sebabnja '~perentjanaan" atau masterplan itu demikian penting artinja. Dengan perentjanaan atau master
plan selain kit-a ~l*t mengatur kebutuhaD "!asilitas" dari suatu kota (misalnja daerah ptl"Umahan, pertokean, perindustrian, dll.) kita
pun da~at mengarahkan dan mengatur djumlah kepadatan penduduk dalam
satu area. Djadi mas.terplan itu selain meJDbantu kita dalam pengaraha'l
pembangunan dan pen&embangan kota sekaligus djuga menertib~an pemba
ngunan jang tidak tet"atur dengan memind.a.bkan mereka ke tempat2 .jang
baru jang serba teratur U1r~ndang dari sudut planologis.
Tetapi dengan adanja "perentjanaan" sadja pembinaan suatu kota
belum dapat terdjamift •eperti apa jang terlihat dalam masterplan itu
send~ri •. Undang-undan,s ten tang pembin8an kota · jang didalamnja setjara tidak langsung mendjurus selain pengawasan terhadap arus perpin dahan penduduk dari pedusu~ k~ kota2 (urbanisasi) djuga menanamkan
rasa kesadaran penduduk k~ akan kewadjiban2-nja dalam membina kota
nja sendiri jang seirama dencarr masterplan dari kota jang bersangkut
an. Undang-undang pembinaan· kota j ang saat ini sedang dalam .pengolah
an akan mendjadi kaku bila belum ada suatu policy dalam pelaksanaannja, disampingnja membutu.bkan pula suatu perentjanaan jang terdapat
dalam suatu masterplan. Disini terlihat betapa pentingnja bila kita
telah dapat menghasilkan urban land poliey tersebut karena urban land policy ini selain menentukan dengan tegas satu Badan pemerirtah
an tertentu jang dapat mengambil kebidjaksanaan mengenai tanah, dju
ga mengatur keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan tanah sesu
ai dengan perkembangan masjarakat/pendudu k perkotaan sendiri.
Dan achirnja kalau dilihat setjara menjeluruh bahwa adanja.urban land policy ini selain dapat menguntungkan masjarakat sendiri dimana pel~janan tanah dapat diatur sedemikian rupa·sehingga masjarakat tidak perlu ragu2 terhadap effek perkembangan kota dikemudian
hari, maka urban land policy ini mempunjai pula effek financialjang
langsung atau tidak langsung dapat membantu pemasukan keuangan bagi
daerah.
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- 3Ketentuan, persjaratan peridzinan ~enggunaan tanab, ketantuan
pemanfaatan -tanah, policy pembatasan pemilikan tanah perkotaan,politik perpadjakan tanah ehususnja untuk pemilikan tanah d1 daerah2
penting {sele~ted area) atau tan&h2 jang luas dal~ kcta dapat men
djadi sumber bagi pendapatan daerah atau kota itu sendiri •
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ARTI PENIINyNJA PERENTJ ANAAN DALAM
PEMBINAAN KOTA

Dengan perentjan aan di&in1 berarti perentjana~ psruntuka n ta·nah dalam hubung~a d:-engan ~mbangunan physik maupun non physik.
Pelaksana sn program Femerinta h Kota akan dapat berdjal~ dengan baik dan lantjar apab!la pengolaba n dari padanja terlebih dahulu dida
sarkan pad a perentjan aan j ang lengkap j ang merupakan »ematanga n data-data terachir jang didalam proses pelaksana annja akan dapat mengikuti perkemban gan kebutuhan hidup masjaraka t kO'ta.
Sehingga dengan demikian rentjana akan merupakan suatu petun djuk arab atau ~edoman bagi usaha pembinaan kota dan perkemban gan kotB dan perkemban gan kota dalam mewudjutk an tata ~ehidupannja.
Sesuai dengan kondisi kota2 besar pada umumnja maka si!at peti perluasan/ perkem b
.
rentjanaa n pada gar~s besarnja disamping erar
b8llgan wilajah jang diwudjutk an da1 am bentuk pembangunan baru, djuga dalam arti peremadja an jang meliputi rehabilita si,,upgra ding,dan
normalisa si. Menjinggu ng masalah peremadja an, maks bagi suatu kota
jang relatif memiliki banjak lapangan pekerdjaa rt, kemadjuan jang di
tjapainja memerluka n suatu wadah jang dapat menampung serta memper.
kembangka nnja, jang dengan demikian diperluk~ pula adanja perem~
an terhadap peruntuka n tanah ~a penjesuai an baik dengan meningkat
nja nilai tanah maupun kebutuhan physiknja . Guna dapat menampung ke
butuhan-k ebutuhan dimaksud diata~ serta guna menghinda rkan timbulnja ekses2 jang negatif didalam Jlelaksana annjs maka mutlak diperlu
kan urban land policy jang tepat bagi suatu kota.
tersebut, suatu kota sepandjan g
Dalam hubungann ja dengan
sedjarah kehidupan nja chususnja didalam penggunaa n tanah untuk memenuhi kehidupan masjaraka t kota diperluka n tata penggunaa n tanah
jang pada garis besarnja meliputi :

•a1

•
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Bidang
Bidang
Bidang
Bidang

kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan

Pemerinta h
Perindust rian
Perdagang an
Perumahan

-s- Bidang kegiatan Rekreasi Sosial dan la1n2-nja.
• Bidang kegiatan Peribadatan
- dan sebagainja.
Disamping itu diperlukan tasilitas2 berupa Public
- perhubungan.
- pengairan
- ketena;~aan
- air minum, dlsb.
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Oleh karenanja suatu rentjana (planning) kota jang baik antara
lain harus dapat menampung kebutuhan2 dimaksud diatas.
Namun demikian dalam suatu usaha Pemerintah Kota didalam mewt~~
djudkan program2-nja kerap kali menghadapi masalah2 jang kalau tidak diadakan pemetjahannj a setjara positif akan mangham-at dan me ngaburkan fungsi dan tudjuan dari pada rentjana jang telah digariskan semula.
Dalam hal ini dapat digambarkan be9erapa mssalah jang dihadap1 Peme
rintah DCI dalam melaksanakan programmja, &ntara lain :
Dibidang Projek Perbaikan Perkampungan :
Usaha Pemerintah DCI mengadakan perbaikan kese«jahtera an masja
rakat kampung dengan melaksan,kan pembangunan dan perbaikan2 prasarana telah mengakibatka n naiknja nilai tanah serta benda2
jang bernda diatasnja dan.sebagai akibat dari itu terdjadilan
spekulasi terhadap tanah2 tersebut. Bahwa oleh karenja gur1"
menghindarka n spekulaii terhadap tanah serte untuk tidak mengi
rangi maksud Pemerintah Kota oalam meningkatkan kesedjahtera an
kampung asli diwilajah DCI, mEka Pemerintah Kota pada wa.ktu se
karang sedang menjusun suatu Peraturan Daetah jang bertudjuan
untuk membatasi pemindah t·· Dgc ·J.an ch.ll'i pada tanah tersebut; misalnj a terhadap setiap ~m:indahan tanah pad a waktu setelah suatu
kampung diperbaiki, sipemilik disamping dibebani membajar bia.
ja prasarana jang meningkatkan nilai tanahnja djuga harus membajar hasil/keuntun gan jang diperoleh dari nilai ekonomis akibat pembangunan prasarana tersebut.

-judi-

- 6Dibidang ~alu-lintas.
Guna ~rluas djaringan lalu-lintas sebagai akibat bertam.
bahnja angkutan penumpang umum diwilajah DC!, 'Pem-erintah Kota didalam programnja t.el<lh melakukan pelebaran2 djalan dima
na pada pelaksanaannja harus mentjabut sebagian hak atas ta...
nah dari pada masjarakat jang terkena pr~ek tersebut.
Tindakan P"em8rintah Kota ini pada umumnja dapat diterima baik oleh masja~akat atas aasar :
- Keuntungan jang diperoleh akibat naiknja ekonomis tanah.
- Pada wilajah2 ~erdagangan maka akan meningkatkan usaha per
dagangannja.
- Kematjetan l~u-lintas setjara ekonomis akan mengakibatkan
dengan
kerugian dari ~ada usaha jang sedang dikerdjakan;
lain perkataan lantjarnja arus lalu-lintas, masjarakat kota akan merasakan keuntungan dan manfaatnja.
Dibidang Akomodasi Kepariwisataan.
Dalam usaha Pemerintah DC! meningkatkan fasilitas kepariwisa
taan dibidang perhotelan, maka sesuai dengan planning jang telah di tetapkan Pemerint2.h DCI terpaksa harus mentjabut beberapa bagian tanah nerorangan guna pelaksanaan projek terse
but. Pada umumnja masjara'cat jang menjadari akan kebutuhan dan fungsi dari pada k:ota dapat menerimanja, tetapi dalam {!a12 tertentu dimana sipe·1ilik tidak dapat menerimanja Pemerintah DCI terpaksa harus menempuh prosedure lama jang pandjang, sebagaimana telah _:i tetapkan dan diatur dalam Undang2
No. 20 tahun 1961.
Dari beberapa aspek diatas, Pemerintah Kota dalam usaha mem···.
bina dan memperkembangkan kotanja setjara positif dan kontinue di
samping harus mengamankan dan 1:1engarahkan masjarakat kearah planning jang telah digariskan,.harus pula memiliki wewenang jang positif guna pelaksanaan dan pengamanan rentjana tersebut.
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- ? Satu segi lagi jang erat hubungannja dengan berba$11 atau tidaknja
pelaksanaan rentjana suatu kota ialah perl~ teptjiptanja suatu ker
dja sama jang baik antara aparat2 Dinas d~iPgkungan Pemerintah De
er.ah (Kota) chususnja dengan Dinas2 V8~kal.
Sebagai tjontol pembentukan Badan Pertimbangan Urusan Tanah, dalam
lingkungan Pemerintah DCI dimana Baaan ini beranggotakan unsur~ In
speksi Agraria, Kadaster, Planologi, Pimpinan Wilajan, Per-Undang2
an dan aparat2 Dinas ~ainnja jang erat hubungannja dengan masalah
tanah dan pembangunan,
-OoO-
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Perlunja aparat pelaksanaan perentjanaan kota.
Sebelum memasuki tahap pelaksanaan dari ·suatu perentjanaan
kiranja suatu masalah jang perlu diperhatikan dalam rangka
lebih mengarahkan pelaksar.::J.an rentj ana peruntukan tanah agar
sesuai. dengan apa jang telah digariskan dalam Master Plan,
Dimana
sejogj.janjala h diperluk::m suatu aparat pengarahnja.
pelaksanaan
der:g~m ad'?,nj a aparnt. torseb'J.t di;::2.rapk9,n segala
program Pemerintah jang ~enjangkut tanah dapat dikoordinir,
baik dari segi sosial, phisik, maupun psicologis sehingga
dengan demikian disamping ·ceteganga~ sosj_al j ang diakibatkan
pelaksanaan ~1erentjanaan peruntul-:an tanah dapat di tjegah seketjil mungkin, djuga menc:)rong masjarakat untuk lebih menja
dari arti penting nlannint •
Policy Pemerintah Kota dalam hLbungannja dengan tanah perkotman.
Kebidjaksana an tanah perkc~aan haruslah mentjerminka n persja
ratan sebagai suatu kota dengar segala kebutuhannja sehingga untuk menentukan kebidjaksana an tersebut haruslah ditindjau dari se
gala segi baik planologis, hygi3nis, estetis, juridis dan lain se
bagainja. Adalah wadjar anabilE hal ini dilakukan dengan mengadakan ketentuan2 peraturan jang setjara teknis, juridis dan adminis
tratif dapat lebih mendekatkan ?emerintah Kota pada tudjuannja.
Hal ini dalam pelaksanaanr ja perlu dilakukan semata-mata untuk dikembalikan kepada masjarr- 1:e8.t dalam bentuk suatu kehidupan -kota jang lebih baik, maka ur.tuk ~L'c.u perlu di tentukan kebidjaksanaan sebagai berikut :
Pemberian hak j ang sync ron

denggQ.J2_~r.~.r.Jtj~~D~an_Lplanologi.

Untuk mengatasi adanja kesim-psng s::Luran dalam masalah pembe ..
rian hak perlu ditjiptakann ja k'3rdja sa;~;;a jang baik antara instan
si pemberi gak dengan instansi2 lain jang berhubungan dengan tanah, terutama dengan planologi agar pemberian sesuatu hak atas ta
nah syncron dengan perentjanaan /nlanologi.
-judi-

- 9 Diharapkan dalam kerdja sama ini masing2 1nstans1 menjadar1
bahwa untuk kepentingan terlak ·>ananj a pembangunan haruslah adanja
saling pengertian dan saling .In-..:nghormati, agar dang an de:mikian ma
sjarakat jang dilajani da.pat lobih menghormatinja pula.
Sedang komunikast harus dilaksanakan tanpa adanja prasangka
bahwa instansinjalah jang lebih panting dan menentukan dalam 8al
tersebut.
Kiranja pembinaan kerdja sama tersebut bukanl8h suatu hal jang sulit karena tjita2-nja sama jakni tertjapainja pembangunan,
maka Badan Pertimba.ngan Urusan Tanah jang susunan anggotanja terdiri dari instansi2 jang berhubungan dengan-tanah dalam memberila:n
pertimbangan terachir untuk penggunaan tanah adalah sesuatu kebidjaksanaan jang tepat dan effektip.
Pembatasan (pemberian) hak atas tanah.
Dalam hubungannja dengan penjusunan dan pelaksanaan rentjana
kebidjaksanaan mengenai tanah kota diperlukan adanja suatu peraturan jang memungkinkan kebebasan bergerak dan wewenartg.
jang lebih luas bagi Peme~intah Kota dalam menghadapi hak2 atas tanah jang dipunjai oleh warga kota. Sementara itu Peme
rintah Kota diberi wewenang untuk memetjahkan sendiri mas~
masalah jang dihadapinja ;eperti dalam gambaran diatas.
Kenjataan ini dapat kita lihat bahwa luasnja hak milik
atas
tanah di kota2 banjak menjulitkan Pemerintah Kota dalam merea
lisir rentjana pembangunannja jang membutuhkan tanah.
Kesuli tan terse but dapat "~erdj ad1 karena hak milik adalah hak
terkuat dan terpenuh jang diakui Undang2, sehingga haJ. 1ni me
njukarkan useha melepaskan hak tersebut untuk keperluan pemba
ngunan.
Kalaupun hal ini dapat dilakukan, maka harga ganti-ruginja akan tinggi sekali. Adanja kesulitan in1 djelas akan mengham bat djalannja pembangunan sebagai illustrasi apa jang dilaku~
kan oleh Pemerintah DCI chususnja untuk mengatasi hal terse but telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur KDCI Djakarta
tanggaL 26-3--1969 No. Da.11/4/28/69 tentang ke.bidjaksanaan
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Pemberian Hak atas tanah dalam wilsjahnC I Djak~rt~ ~ang pada
pokoknja berisi pembatasa n pemberian haK mil~~.
Dalam rangka urban land policy kiranja peraturan tersebut per
lu ditingkatk an lagi mendjadi sua~~ratur~ jang hi~rarchis
dan juritiis lebih tinggi dan kuat. Disamping usaha tersebut diatas kiranja dapat djuga ditewpuh djalan bagi pembatasa nte.r
hadap hak milik atas tanah dengan mengenakan uang pemasukan dan padjak tanah jang tinggi.
Mengenai penguasaa n atas tanah oleh seseorang melebihi daripa
da kebutuhan nja, mengakiba tkan tanan tersebut tidak dapat dibangun
sebagaima na mestinja sesuai den~ kebutuhan pembangunan kota, ka.
rena tidak tersedian_ ja modal jang tjukup untuk membangun, sehingga
tanah tersebut hanja didjadika n objek spekulasi sadja. Untuk menga
tasi kesulitan ini setjara preventip maupun repressif perlu dikelu
arkan suatu peraturan dengan landasan hukum jang kuat.
Penguasaa n atas tanah gleh Pemerinta h

Ko~a.

Hal ini daoat dilakukan dengan 2 tjara jang perlu disesuaik an dengan kondisi dari Pemerinta h Kota jbs.
Pada tahap pertama Pemerinta h Kota dapat melaksana kan pengua-·
saan dari segi perentjan aan (planning kota) dimana dalam hal
tersebut Pemerinta h Kota tidak menjediak an pembiajaa n untuk pembebasan tanah.
misalnja : Penguasaa n tanah untuk areal industri oleh Pem~in
tah Kota dengan menetapka n peruntuka n tanah didaerah tersebut
sebagai daerah jang diperuntu kkan untuk industri maka tidak lah diunmgkin kan lagi bagi pemilik2 tanah tersebut mengadakan
pembangunan ·selain dari tudjuan tersebut. Ini dapat bermanfaat untuk Pemerinta h Kota jang belum dapat menjediak an pembiajaan untuk pembebasa nnja. Tetapi suatu kesulitan bahwa Peme rintah Kota tidsk dapat menguasai oemilikan dari tanah tersebut sehingga dapat tetap di~indah tangankan oleh pemil1k2n ja 9
karena kalau tidak demikian akan menimbulkan gangguan terhadap lJak azazi terhadap pemiliknj a •

-
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Pada ta.hap selandjutn3a jang paling kuat adalah penguasQ11
jang diik.Uti dengan pembebasan tanah. Penguasaan illi amlah
sangat effekti:f' karena dapat diamankan dari sega.l..a seg:Lb!dk
segi pemUikan tanah maupun segi ·perentjanaan .
Satu konsekWensi dar1pa4anja adalah bahwa Pemerinta.h- -~ota
harus menjediakan p&:l.b1ajaan untuk pembebasan tanahi:B'sebut.

Oleh karena hal2 tersebut diatas maka penguasaan ini harus di·
sesua1kan dengan kond1si dan ker ampuan dari pada Pemerintah Ko·
ta jbs.
Dalam rangka penj ediaan tanah j ang diperlukan untuk memenuhi ke·
butuhan bagi pembanguna.n untuk waktu2 menda tang diperlukan pe..
nguasaan atas tanah.
Hal 1n1 dimaksudkan untuk memanfaatkan tanah jang tidak menguntungkan serta nengurangi adanja spc~.mlasi tanah*
Untuk mengatasi hal tersebut sementara ini Pemerintah DCI, telah
tergahtutg
mengeluarkan keputusan jang sifatnja insidentil dan
da.ri adarija kebutl.man.
Sebagal illustrasi dapat dikemukakan sebagai berikut :
- Surat Keputusan tentang penguasaan tanah seluas ± 580 Ha.
di Pulo Gadung untuk kebutuhan dan penjediaan tanah untuk
1ndustr1.
- Surat Keputusan tentang penundjukan peruntukan bidang ta ...
nah seluas ± 45 Ha. didaerah Simprug guna pembangunan perumaban kedutaan/per wakilan Negara2 Asing di Ibukota.
- Surat Keputusan tentang Projek Pluit ± 778 Ha.
- Dan lain sebagainja.
Disamping landasan hukum jang kuat bagi penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah/Kota djug: diperlul{an suatu badan jang ale.n
mengendalika n/mengatur pengurus~ pelajanan kebutuhan tanah dan
djika mungkin dikemudian hari diharapkan sebagai stabilisator mr
ga tanah, badan mana sekarang i~i telah ada dilingkUngan Pemerin
tah DCI, jakni Perusahaan Tanah dan Bangunan. Tentunja dasar pemikian badan ini tidak semata2 dari segi ekonomidansi ch tetapi •
·djuga dari segi pelajanan masjarakat/p ublic service. Kiranja badan ini sesuai dengan saran2 dari para peserta pra workshop jbl.
disamping itu djuga perlu diing.J.tkan bahwa adanja badan ini sesu
ai dengan apa jang tertjantum dalam Rentjana Undang-Undang Bina
1•

_, 12 Kota ( Bab--I-Il-· -pa.sal_20 ·(b)) •

Rivisi terhadap beberapa peraturan untUk disesyai
kan ~engan kebi§jaksanaan Tapah Perkotaan
Rev:tsi Pera·turan MeniBeri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967 jo Peraturan
Menteri Agraria No. 9 tahun 1965.
Pelimpahan wewenang dan hak jang masih sangat terbatas kepada
Daerah berdasarkan PMDN No.1 tahun 1967 jo PMA Mo.9 tahun 1965 jakni peJilberian hak pakai dengan batas maksimum seluas 1000 M2 dengan
djangka waktu 6 tahun merupakan hambatan dan kurang bersifat mendorong lebih2 dalam pembangunan kota dibutuhkan areal tanah jang agak
luas. Sejogjanja masalah ini segera dapat dipetjahkan dengan pelim
pahan wewenang jang lebih luas dan effektif kepada daeraht untuk da
pat melaksanakan program pembangunan jang bersekala agak besar sesu
a1 dengan tuntutan zaman. Dengan alasan ini kiranja sudah waktunja
atas peraturan jang sudah tidak sesuai itu diadakan perobahan/tambahan atau perbaikan. Suatu tjontoh dimana Pemerintab Daerah/Kota
harus mengurus areal tanah untuk industri jang dibutuhkan· luas tanah rata2 antara 5000 sampai 20,000 M2. sedangkan hak dan djangka
waktu j ang diberikan adalah hak guna bangunan untuk djangka waktu
tahun, dimana selama ini wewenang pengurusannja"tidak aselama
da pada Pemerintah Kota.
Revisi Undang2 Pentjabutan Hak (undang2 No. 20 tahun 1961).
Dalam rangka penjediaari tanah jang diperlukan bagi pemenuban
keb~tuhan dalam rangka pelajanan umum Pemerintah dapat melakukan
tindakan2 untuk mendapatkan tanah dengan 2 tjara; pertama melakukan peabelian dan kedua pentjabtan bak. Tjara jang terbaik dar1 ke
2 tjara diatas ialah dengan djalan pembelian karena hal ini dilaku
kan dengan sUkarela oleh pemilik tanah jang menawarkannja kepada Pemerintah atau sebaliknja. Tjara ini lebih ~~n1ekatkan kepada keinginan kedua belah pihak, baik mengenai harga maupun penghormatan
terhadap hak azasi pemilik tanah serta lebih sesuai dengan azas de
mokrasi.
Sedangkan tjara· jang terachir ialah dengan Pentjabutan Hak se
bagaimana diatur dalam Undang2 No. 20 tahun 1961.
Dalam pelaksanaannja penggunaan Undang2 ini banjak mengalami
keSUlitan, antara lain :

ao
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- 13 - prosedure jang terlampau pandjang dan memakan waktu.lama,sehingga tertinggal dalam derap pembangunan j ang dilakukan aleh
Pemerintah Daerah/Kota.
- Tida.k adanja penafsiran jang konkrit tentang arti kepentingan
umum;sehingga apabila hal ini terdjadi sampai ke pengadila.n,
maka istilah kepentingan umum itu sendiri masih harus ditafsirkan. Untuk hal ini sudah menimbulkan perbedaan pendapat jang lebih memperlambat djalannja penjelesaian perkara.
Case Hotel "Jen Pin11 adaluh merupakan tjontoh daripadanja.
Dengan adanja kesUlitan2 sepe~ti dikemukakan diatas, kiranja ~alam rangka penetapan Undang2 Bina Kota, hendaknja hal tsb. telah
dapat menemukan pemetjahannja. Arti kepentingan umum sendiri masih
perlu ditafsirkan untuk tidak menimbulkan hambatan2 dikemudian hari
donikian djuga Undang2 B1na Kota kelak dapat memperintji hal tsb. ·
Perent:lanaan perunt1lkan _tanah dan mtJlber pendapatan Daerah/Kota.
Sebagai kompensasi logis dari penjehatan dan peningkatan baik
prasarana physik maupun pras·arana administratip serta untuk mainten
ance dari pada apa jang telah ditjapai, maka sudah selajaknJalah djika Pemerintah Kota mengadakan intensifikasi d·an extensifikasiSlln
ber keuangan dari oidag pertanahan ini.
Sembojan bahwa no tax no industry, no money no service dus no
tux no service; harus:.selalu dapat diperkembangkan dan di tingkatkan.
Sebagai salah satu bentuk usaha dalam bidang pendapatan Daerah
/Kota ialah dengan memperkokoh landasan hukum seperti pada Keputusan Gubernur KDCI Djakarta No. Da.11/4/44/69 tentang Penetapan Perim
bangan/pemasukan jang dipungut dari pemberian hak atas tanah baik hierarchis maupun juridis. Salah satu segi lain adalah intensifikasi pemdapatan Kota dibidang tanah ini, misalnja dengan menaikkan pa
djak Ipeda/Ireda.
Pemek@rat wilajab
Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan !ota jang tumbuh setjara
dfnamis memerlukan areal wilajah jang lebih luas, sehingga untuk l'eJ.
tsb.perlu pemekar~ wilajah dengan memasukkan kawasan disekitar kota tsb. kedalam lingkungan pengaruhnja.
-judi-

- 14 Pemekaran wilajah untuk Djakarta sudah sedjak lama terdjadi
setjara spektakuler dan ini dapat diikut1 sedjak d1masukannja wila
jah Stadgemeente Meester Cornelia kedalam lingkungan wilajah Stad
gemeente Batavia jang terdjadi pada tahun 1936. Selandjutnja pr~s
. itu berdjalan terus dengan penggabungan beberapa wilajah bekas keresidenan sekitar Djakarta termasuk Kepulauan Pulau Seribu.Seluruh
Wilajah tsboditetapkan sebagai wilajah Kotapradja Djakarta Rayat
terdjadi pada tahun 1950, jang kemudian mendjadi Pemerintah DCI Dja
karta jang sekarangg ini.
Proses metropolitanisasi Djakarta ternjata tidak akan berhenti sampai disini sadja, dan hal ini terdjadi akibat logis per~em
bangan sosial dan ekonomis seperti ~ang telah diperkirakan atau di
perhitungkan dalam Master Plan 1965 - 1985.
Oleh karena itu guna mendjamin serta mengendalikan pertumbuhan kota setjara berentjana dan terarah didalam djangka waktu dua puluh tahun mendatang diperlukan pemekaran wilajah. Proses sem~m
ini djuga terdjadi dan dialami oleh kota2 metropolitan lain teruta
ma dinegeri-negeri jang sudah berkembang dan madju.
Kiranja dengan apa jang telah diketengahkan itu, ma.ka selajak
njalah hal ini mendjadi pemikiran untuk menghadapi kemungk1nan2 •
tsb. terutama dalam menjusun dan menentukan Kebidjaksanaan Tanah Perkotaan.

-OoO-
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III

PENGAHANAN DAN PENGAWASAN ATAS
PELA.KSANAAN PERENTJANAAN

Evaluasi dari pelaksanaan rentjana.
Dalam suatu tata organisasi jang baik, maka setiap pelaksanaan dari suatu perentjanaan harus dinilai atau dievaluir oleh suatu
badan/bagi~ jang chusus diadakan untuk itu, sehingga dapat diketa
hui bagi.an2 mana atau bidang2 apa dari hasil pelaksanaan jang telah direntjanakan tidak terselesaikan, dan apa sebab2 dari pada kcgagalan2 tsb. dan atau apakah kegagalan tsb. disebabkan Rentjana
itu sendiri jang terlampau djauh djangkauannja (over estemate) sehingga untuk periode tertentu belum dapat ditjapai.
Badan itu sendiri ~rus terlepas dari badan2 lain; badan perentjana atau .pelaksana, agar dalam penilaiannja dapat objektifdan
tidak terpengaruh atau dipengaruhi. Fungsi atau tugas badan tsb.me
liputi penilaian hasil pembangunan setjara comprehensive agar sesu
ai dengan Rentjana jang telah digariskan.
Dalam rangka tudjuan pengawasan tsb. kiranja beberapa hal pen
ting jang perlu disoroti setjara chusus dal~m rangka policy tanah
perkotaan ini, jakni :
- Pengawasan terhadap pemberian sesuatu hak atas tanah, agar
supaja syncron dengan perentjanaan/planologi dan pentjiptaan iklim kerdja sama jang serasi antara instans12 jang berhubungan dengan tanah dan pembangunan. Dalam bentuk konkri t
nja setiap peruntukan penggunaan tanah harus mendapat idzin
dari Pemerintah Kota/Instansi pemberi hak serta harus manda
pat idzin planologi.
- Pengawasan terhadap (pemberian) hak atas tanah serta pengua
saan atas tanah oleh seseorang/instansi/perusahaan melebihi
daripada kebutuhannja.
- Pengawasan terhadap pendudukan tanah setjara liar tanpa idzin jang berhak atau kuasanja (Undang2 No. 51 tahun 1961).
- Pengawasan terhadap pelaksanaan ganti rugi akibat pembebasan tanah.
- Pengawasan terhadap kemungkinan ketjcnderungan spekulasi ta
nah dan mengusahakan pentjegahannja.
-judi.
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_ Pengawasan terhadap projek2 pembangunan, agar projek tersebut menjediak an penampungan dalam bentuk bangunan/ perumahan
kepada korban pembongkaran tersebut. Hal ini dimaksudk an un
tuk menghinda rkan problema baru dibidang perumahan, seperti
tumbulmja perumahan jang tidak sesuai dengan planologi , hygienis, okupasi liar (squatting ) pembangunan perumahan /tempat tinggal jang terlampau padat, dan berbagai problemn sosial lainnja jang menjedihk an karena kekuranga n perumahan.
- Setjara umum pengawasa n agar semua peraturan 2 jang dikeluar
kan dalam hubungann ja dengan pelaksana an kebidjaks anaan tanah Perkotaan serta kebidjaks anaan Kepala Daerah dalar.. ·llubungannja dengan pembinaan kota dapat dilaksana kan dengan baik dan menumbuhkan pengertia n kepada warga kota akan pentingnja hal tersebut.
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KEiSIMPULAN I PENUTUP
Prasaran jang kami adjukan ini adalah merupakan garis2 besar
pengalaman praktis jang sekarang sedang digarap dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta.
Dan pengalaman tersebut kami rasa tidaklah djauh berbedadengan
keharusan bagi suatu kota dan masalah2 jang dihadapi oleh sebagian
besar Pemerintahan kota di Indonesia.
Oleh karena itu kami sangat mendukung terbentuknja Undang2 Bina Kota jang sekarang sedang digarap oleh Pemerintah Pusat. Karena
kami jakin adanja Undang2 tersebut dimana isinja pada garis besa.mja.
mentjerminkan keharusan2 jang harus ditempuh dan tjara2 pemetjahanproblimatiknja akan dapat mendjadi pedoman jang harus_dilaksanakan
oleh Pemerintah Kota.
Sudah barang tentu didalam pelaksanaannja Undang2 tersebut, pe
nekanan didalam pelaksanaannja akan berbeda antara satu kota dengan
kota lainnja, sesua·i dengan kondisi serta sifat pari pada kota masing-masing1 dimana didalam pelaksanaan ini sangat erat hubungannja
dengan kebidjaksanaan suatu kota dalam policy tanahnja.
Sebagaimana telah kami ketengahkan dalam bab2 terdahulu, suatu
kota dalam membina kotanja dan mentjapai kesedjahteraan warganja sa
ngatlah diperlukan adanja Rentjana jang dapat menampung segala akti
vitas dari pada seluruh kegiatan dalam djangka jang lama sorta seka
ligus telah mengemukakan masalah tanah dengan segala aspeknja.
Sedangkan dilain pihak Pemerintah Kota didalam melaksanakan ke
bidjaksanaan/policy tanah tersebut masih merasakan adanja wewenang
jang terbatas jang djustru kerap kali menghambat pelaksanaan prqJ.am
Pemerintah Kota.
Sebagai kesimpulan dari jang telah dikemukakan diatas, perlu kiranja diingatkan kembali beberapa hal dalam rangka penjusunan Urban Land Policy sebagai berikut :
1. Perlu ditjiptakan Koordinasi dan sincronisasi jang serasi antara
instans12 dibidang pertanahan termasuk pembangunan physik untuk
menghindarkan kesimpang siuran dan tidak adanja kesatuan dalam
keputusan antara badan-badan tsb. jang dapat mengurangi kepertja
jaan masjarakat pada Pemerintah •
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2. Perlu diadakan penindjauan kembali terhadap peraturan2 dan perundang2an jang ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan Pemerintah
Kota dalam melaksanakan tugasnja dan dapat dihormati oleh warga
nja disamping itu perlu diadakan peraturan2 baru jang akan mann
djang pelaksanaan kebidjaksanaan dalam pengurusan tanah perkota
an.
3. Perlu disusunnja suatu Masterplan Kota jang dilengkapi dengan setailplannja untuk dapat terarahnja pelaksanaan kebidjaksanaan
tanah perkotaan sebab tanpa adanja Masterplan tersebut tidak mungkin kiranja kebidjaksanaan tanah Perkotaan tsb. akan dapat
dilaksanakan dengan baik.
4. Perlu dibentuknja ~uatu aparat jang dapat mengadakan pengendali
an dan pengawasan dalam pelaksanaan kebidjaksanaan tanah perko~
taan sehingga masalah2 jang timbul dari padanja dapat diselesai
kan sebagaimana mestinja.
5. Perlu dipikirkan dan dipertimbangkan tentang kemungkinan didiri
kan Perusahaan Tanah dalam lingkungan Pemerintah Kota jang diharapkan dapat memainkan peranan penting sebagai :
a. pengarah djalannja policy tanah perkotaan.
""'·-.. b. stabilisator harga tanah.
c. penggali sumber keuangan daerah.
Disamping hal2 jang telah dikemukakan 41atas jang penting adalah adanja administrasi jang baik dari semua aparat jang ada dalam Pemerintah kota dan pelaksanaan jang konsekwen dari semua peraturan2
jang ada s~rta ·personil pelaksana jang effektif.
Semoga seminar ini dapat menghasilkan hal2 jang berguna untuk
kepentingan masjarakat pada umumnja dan masjarakat kota pada chususnja.
Terima kasih.
Djakarta, 23 Februari 1971
PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA.

•judi-

•

\

-

i tH L l K

.

1

N
' ~i). A
~l
S
'
L
!
glH
~'G

rr~A
i usv

EU

