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Ekonomi Politik: Sengketa Aset Antara Yayasan Kas Pembangunan dengan
Pemerintah Kota Surabaya

Angky Armanda

Abstrak

Awal terbentuknya YKP adalah atas dasar mengamanatkan Undang-undang dasar negara
yang pertama, persoalan kesehatan, kedua persoalan perumahan, ketiga persoalan
pendidikan, keempat lapangan Pekerjaan dan lain-lain. Karena indonesia saat itu
mengalami krisis akibat peperangan melawan penjajah sehingga bangunan-bangunan
seperti rumah hancur. Dengan begitu YKP bertugas hanya membangun fisik rumah bagi
rakyat diatas tanah milik negara. Total di seluruh Indonesia ada 200 YKP. Namun karena
sudah berlakunya undang-undang 16 tahun 2001 tentang yayasan. Maka semua YKP
dibubarkan kecuali YKP yang berada di Surabaya justru masih aktif membangun rumah
diatas tanah negara dengan melalui PT.nya yaitu PT YEKAPE. Berawal dari hal tersebut
sehingga menimbulkan permasalahan konflik perebutan aset antara YKP dengan Pemkot
Surabaya. Adanya permainan hukum dan politik diantara keduanya membuat
permasalahan semakin kompleks. Pentingnya dalam penelitian ini agar dapat mengetahui
posisi masing-masing siapa yang salah dan siapa yang benar. dengan rumusan masalah
penelitiannya yaitu (1) Apa yang mendasari konflik tersebut sehingga terjadinya “sengketa
perebutan aset”? (2) Siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan dari konflik
tersebut? (3) Bagaimana dinamika penyelesaian sengketa tersebut baik jalur politik serta
hukum?
Penelitian ini berlokasi di surabaya dimana konflik tersebut terjadi. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif agar nantinya kita
mendapatkan gambaran serta mengetahui ada kepentingan apa? Kendala penyelesaian
konflik? Serta bagaimana solusi hukum dan politiknya?

Kata Kunci: Ekonomi Politik, Kepentingan, Konflik Kepentingan, Perebutan Aset, Aset
Tanah, Tanah Negara, Aset Negara, Korupsi

Latar Belakang
masa pemerintahan Orde Baru merupakan masa keemasan yayasan, banyak

yayasan yang didirikan oleh lembaga-lembaga atau instansi pemerintah baik di pusat

maupun di daerah termasuk BUMN dan BUMD, maupun swasta yang bergerak dalam

banyak kegiatan, bahkan banyak yang cenderung komersial. Pembentukan yayasan yang

dilakukan oleh pemerintah telah banyak membawa konsekuensi. Sebagian keuangan

negara telah “dipisahkan/privatisasi" dalam arti "di lepaskan penguasaannya" dalam

mendirikan yayasan tersebut. Keuangan negara yang "dipisahkan/privatisasi" atau "di
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lepaskan penguasaannya" bukan lagi milik negara, karena itu negara tidak lagi memiliki

kekuasaan secara nyata atas keuangan negara yang dipisahkan tersebut.

Namun demikian pendirian yayasan oleh lembaga-lembaga pemerintah termasuk

BUMN dan BUMD pada umumnya juga memanfaatkan fasilitas lembaga pemerintah atau

BUMN maupun BUMD yang bersangkutan, baik dalam bentuk sarana, prasarana, ataupun

kewenangan-kewenangan publik yang melekat pada lembaga pemerintah atau BUMN

maupun BUMD tersebut.

Kedudukan lembaga pemerintah atau BUMN maupun BUMD sebagai pendiri

yayasan pada umumnya diwakili oleh pejabat pada lembaga atau BUMN dan BUMD yang

bersangkutan baik secara ex-offisio maupun secara pribadi, namun

kewenangan-kewenangan publik yang melekat pada sirinya sering "dimanfaatkan" untuk

memupuk keuntungan yayasan. Dengan demikian dalam kiprahnya yayasan tersebut

tampak seperti kuasa lembaga pemerintah, BUMN atau BUMD. Demikian pula yayasan

yang didirikan oleh swasta, ditengarai yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang

pengelolaan aset pemerintah berupa tanah di swastanisasi dan dikomersilkan ke

masyarakat dan merupakan penetrasi kepentingan privat ke publik. Yayasan memiliki sifat

yang bebas dari pajak Negara.

Keinginan untuk segera memiliki UU Yayasan sebenarnya sudah lama, bahkan

belakangan di era-reformasi keinginan untuk segera memiliki UU Yayasan itu berbarengan

dengan keinginan untuk menertibkan yayasan yang semula didirikan oleh pemerintah dan

kemudian dipimpin oleh mantan tokoh-tokoh pemerintah-pemerintahan, seperti mantan

Presiden Soeharto yang ditengarai sebagai sarang KKN.

Lalu pengertian mengenai aset, aset merupakan sumber atau potensi ekonomi

yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari yang dapat menunjang

peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Pentingnya aset ini karena berpotensi menjadi modal awal untuk pengembangan

kemampuan keuangan daerah. Jika tidak dikelola dengan baik, aset justru jadi beban biaya

Negara. Beban aset terletak pada biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turunan

nilainya dengan seiringnya waktu. Aset yang dimaksud tidak hanya dimiliki oleh

pemerintah daerah saja, tetapi aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam

rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dijelaskannya, pengelolaan
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aset harus berdasarkan PP nomor 6 tahun 2006, yakni berdasarkan asas fungsional,

kepastian hukum, transparan, efisien, akuntabilitas dan memiliki kepastian nilai.

Pengelolaan aset harus meliputi rencana kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,

pemindahtanganan, penata-usahaan, pembinaan dan pengawasan.

Namun, pada masa pemerintahan yang lalu tindakan privatisasi aset negara banyak

dilakukan, baik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan negara

lainnya. Padahal tindakan tersebut tidak selamanya menguntungkan bagi pemerintah

maupun rakyat Indonesia. Bahkan sebaliknya, dengan privatisasi aset negara oleh pribadi

maupun asing ini dapat merugikan bangsa. Bila deviden yang dulunya dihasilkan BUMN

sebagian besar langsung masuk kas negara, dengan beralihnya kepemilikan aset, secara

otomatis pemerintah hanya akan mendapat pemasukan dari pajak. Padahal nilai nominal

yang diperoleh dari pajak masih terlalu kecil, jika dibandingkan dengan pemasukan

BUMN saat masih di bawah kendali pemerintah sendiri.

Tindakan privatisasi aset negara ini masih banyak dilakukan hingga saat ini, karena

longgarnya aturan di bidang tersebut. Pemilikan swasta atas aset negara tidak hanya

dilakukan terhadap BUMN maupun perusahaan-perusahaan milik pemerintah melalui

privatisasi, tetapi juga pemilikan oleh swasta terhadap aset negara oleh pejabat negara,

melalui pengalihan aset negara menjadi milik pribadi oleh mantan pejabat maupun pihak

ketiga. Kendala lain yang dihadapi kementerian dalam pengelolaan aset terkait

kepemilikan antara lain masalah sertifikasi kepemilikan dan gugatan hukum atas aset.

Secara yuridis-normatif, aset negara itu terbagi atas tiga sub-aset negara, yaitu:

pertama, yang dikelola sendiri oleh pemerintah disebut Barang Milik Negara (BMN),

misalnya tanah dan bangunan Kementerian/Lembaga, mobil milik

Kementerian/Lembaga. Kedua, dikelola pihak lain disebut kekayaan negara yang

dipisahkan, misalnya penyertaan modal negara berupa saham di BUMN, atau kekayaan

awal di berbagai badan hukum milik negara (BHMN) yang dinyatakan sebagai kekayaan

terpisah berdasarkan UU pendiriannya. Ketiga, dikuasai negara berupa kekayaan potensial

terkait dengan bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang
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dikuasai negara selaku organisasi tertinggi, misalnya, tambang, batu bara, minyak, panas

bumi, aset nasionalisasi eks-asing, dan cagar budaya.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur, pengelolaan aset

negara berada pada penguasaan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara,

sedangkan pimpinan kementerian/lembaga negara merupakan pengguna barang milik

negara, dan pejabat satuan kerja sebagai kuasa pengguna barang milik negara.

Sayangnya, masalah tanah dan/atau bangunan milik negara tidak diatur secara

khusus dalam regulasi ini mengingat pentingnya pengamanan aset negara berupa barang

tidak bergerak. Pengaturan tersebut dibutuhkan,karena ada kecenderungan dewasa ini

rumah milik negara yang dikuasai dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa

dasar hukum dan prosedur yang jelas. Ketiadaan pengaturan mengenai tanah dan/atau

bangunan milik negara memudahkan pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab

menguasai bahkan memindahtangankan aset negara menjadi milik pribadi.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, aset negara ada dua kelompok, yaitu

kelompok pertama adalah aset negara yang dikuasai negara (bersifat publik), dalam hal ini

negara bertindak sebagai penguasa, sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada

lembaga yang berwenang. Misalnya, dalam hal tanah, lembaga yang berwenang adalah

Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika aset mengenai hasil hutan, diserahkan pada

Kementerian Kehutanan, sedangkan mengenai hasil laut, diserahkan kepada Kementerian

Kelautan. Aset yang dikuasai negara bersumber pada Pasal 33 UUD 1945 yang

menyatakan, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Di samping itu,

ada aset yang dikuasai negara, dan ada juga aset yang dimiliki Pemerintah. Aset negara

yang dimiliki Pemerintah dibagi dua, yaitu aset yang tidak dipisahkan dan aset yang

dipisahkan. Aset yang dipisahkan atau yang disebut Barang Milik Negara/Daerah adalah

barang yang diperoleh/dibeli atas beban APBN/APBD dan barang yang berasal dari

perolehan lain yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis,

diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan
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undang-undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap. Pengeloaan aset negara yang tidak dipisahkan diatur dalam

beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan

pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah.

aset negara yang dipisahkan, yang disebut investasi pemerintah, yang terdiri

penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD),

perseroan terbatas lainnya, dan badan hukum milik pemerintah lainnya. Landasan hukum

pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 yang

pelaksanaannya diatur dalam peratuan pemerintah mengenai pengelolaan investasi

pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004.

Konsep pengaturan untuk melindungi aset negara adalah dengan adanya UU yang

terintegrasi dan harmonis. Maksud dari integrasi dan harmonis disini adalah dengan

adanya UU yang khusus mengatur mengenai aset negara. Sebagaimana diketahui bahwa

pengaturan mengenai pengelolaan aset negara yang saat ini masih berlaku terdapat di

dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Adanya peraturan tentang aset ini akhirnya Pemkot Surabaya mengklaim merasa

telah dirugikan karena aset tersebut dimonopoli oleh YKP, karena sebelum konflik tersebut

muncul, YKP selalu memasukan wali kota sebagai pembinanya. Kondisi ini membuat

hubungan YKP dengan Pemkot berjalan tanpa ada masalah. Namun, hubungan itu berubah

ketika tahun 2003 wali kota Bambang DH menolak untuk menjadi Pembina. Sekitar tahun

2007 Bambang DH melaporkan YKP ke Kejaksaan serta sekitar tahun 2008 melaporkan ke

KPK.

Dari paragraf diatas, maka penulis menjelaskan secara garis besar kronologis

sengketa perebutan aset yang berupa lahan ini antara Pemkot Surabaya dengan Yayasan

Kas Pembangunan (YKP). Dari awal YKP melakukan pembangunan diatas aset lahan

milik Pemkot Surabaya dengan cara menyewa. Dengan demikian, aset lahan yang
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dibangun adalah milik Pemkot Surabaya. Pengelolaan yang dilakukan YKP terus

berkembang sampai akhirnya YKP mampu membeli tanah sendiri untuk dibangun

perumahan. Karena yayasan bukan lembaga yang berbadan hukum, pengurus YKP ketika

itu meregulasi sistem pengelolaannya, akhirnya diputuskan untuk membentuk sebuah PT.

pembentukan PT itu masih bagian dari Yayasan Kas Pembangunan (YKP).

Pada perjalanannya, pasca dibentuknya PT YEKAPE keberadaan YKP semakin

tidak diakui. Seakan-akan YKP yang dulu mengelola aset Pemkot Surabaya sudah

menjelma menjadi PT YEKAPE. Fakta tersebut terungkap pada saat sidang pansus hak

angket diruang Banmus DPRD Surabaya. Salah satu fakta adalah YKP sebagaimana

dikabarkan telah dibubarkan dan berubah bentuk menjadi PT YEKAPE pada tahun 1994,

ternyata hingga saat ini masih ada.

Ekonomi Politik

Didalam Kamus Webster’s Third New International Dictionary mengidentifikasi

ekonomi politik di abad kedelapanbelas merupakan sebuah bidang pemerintahan yang

terlibat dengan pengarahan kebijakan-kebijakan menuju perbaikan pemerintah dan

kesejahteraan komunitas. Pada abad kesembilanbelas, ekonomi politik merupakan

sebuah ilmu sosial yang berhubungan dengan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan

pemerintahan daripada ekonomi-ekonomi komersial atau pribadi. (Ronald 2004: 541.)

Disiplin ilmu ekonomi politik dimaksudkan untuk membahas keterkaitan antara

berbagai aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi,

pembentukan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain-lain). Penelusuran mendalam

tentang ekonomi politik biasanya didekati dari format dan pola hubungan antara

pemerintah, swasta, masyarakat, partai politik, organisasi buruh, lembaga konsumen,  dan

sebagainya. Pembahasan ekonomi politik tidak dapat dipisahkan dari suatu  kebijakan

publik, mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem organisasi dan

implementasinya.(Rachbini, 2001: 3)

Ekonomi politik oleh pakar-pakar ekonomi politik baru lebih diartikan sebagai analisis

ekonomi terhadap proses politik. Dalam kajian tersebut institusi politik sebagai  entitas

yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan ekonomi politik, yang  berusaha

mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan

kelompoknya maupun untuk kepentingan masyarakat luas. (Deliarnov.  2006: 9.)
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Dalam kajiannya seperti yang diungkapkan Frank Stilwell bahwa yang menjadi

pertanyaan-pertanyaan mendasar dari ekonomi politik ialah mengenai (1) apa yang sedang

terjadi, (2) mengapa hal tersebut bisa terjadi, (3) siapa saja yang diuntungkan dan

dirugikan, (4) apakah hal tersebut penting, (5) dan jika hal tersebut penting, apa yang bisa

diperbuat dan siapa yang bisa melakukannya.(Frank Stilwell, 2002: 3)

Teori Distributive Combines

Untuk dapat lebih memahami penelitian ini maka peneliti akan menggunakan teori

Redistributive Combines. Dikalangan perumus kebijakan, ada tradisi untuk menggunakan

hukum sebagai alat untuk membagi-bagikan kekayaan yang ada dan bukan untuk

mendorong terciptanya kekayaan baru. Bagi suatu negara yang tidak menyadari bahwa

kekayaan dan sumber daya dapat bertambah besar bila ada dorongan untuk

menciptakannya dari suatu sistem kelembagaan yang tepat dan bahwa anggota masyarakat

yang paling papa sekalipun dapat menghasilkan kekayaan, maka redistribusi langsung

merupakan cara satu-satunya yang terbayangkan oleh pengambil kebijakan. Cara pandang

ini sama sekali tidak mempertimbangkan realitas bahwa suatu peraturan dapat mengubah

keputusan yang diambil oleh orang dibidang ekonomi dan mengubah peluang ekonomi

yang terbuka baginya (de soto, 1992:249-250).

Secara lebih lanjut, menurut de soto (1992:250-251), pengambil kebijakan

(pemerintah) lebih memberi tekanan kepada kegiatan menyaring dan memilah-milah

kelompok-kelompok kepentingan khusus, memilih kelompok-kelompok kepentingan yang

mereka anggap tepat dan mengalihkan sumber daya kepada kelompok-kelompok

bersangkutan melalui saluran hukum.

Masalah pemanfaatan hukum bagi kepentingan kelompok tertentu, saat ini

perkembangannya sudah sedemikian memuncak sehingga pembentukan organisasi untuk

memeroleh pendapatan dengan cuma-cuma (unearned income) yang dibagikan oleh negara

atau disalurkan melalui sistem hukum, atau setidaknya untuk melindungi diri sendiri dari

proses tersebut dengan membentuk apa yang dinamakan teori “redistributive combines”

(kelompok redistribusi), yang tidak terbatas pada bidang-bidang yang lazimnya erat

berhubungan dengan kegiatan politik -partai politik, media massa, atau organisasi

informal- tetapi meluas sampai ke perusahaan-perusahaan dan bahkan pada

keluarga-keluarga. Perubahan-perubahan pada susunan dan pimpinan puncak direksi
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perusahaan sering disebabkan oleh perubahan dalam pemerintah. Kelompok-kelompok ini

selalu bertarung satu sama lain untuk menjaga jangan sampai suatu peraturan baru

mengancam kepentingan mereka, tetapi juga dapat menguntungkan. Akibatnya, pihak

yang berwenang di negara jika membuat peraturan hukum hampir selalu semata-mata

untuk tujuan membagi-bagi pendapatan tanpa kerja dan menjadikan negara sebagai sebuah

demokrasi kelompok-kelompok kepentingan (de soto,1992: 251).

Menurut Rachbini (1996: 96), dalam pola redistributive combines ini

sumber-sumber ekonomi, aset produktif, dan modal didistribusikan secara terbatas hanya

di lingkungan segelintir orang. Dengan demikian, di dalam suatu negara korporatis

kesejahteraan dan hasil-hasil pembangunan ekonomi hanya bergulir di lingkungan

terbatas- puncak kekuasaan dan segelintir pengusaha besar yang mendapat privilege

khusus. Dalam kerangka pemikiran Hernando de soto, berlakunya pola redistributive

combines ini terjadi akibat sistem politik yang tertutup karena dilindungi sistem hukum

yang kabur dan ketiadaan rule of law dibidang ekonomi. Dengan demikian , sistem

ekonomi bersedia mengabdi pada sistem politik dengan pola redistributive combines

tersebut. Sistem hukum sengaja dibiarkan kabur dan prosedur penetapannya dikendalikan

di tangan kekuasaan eksekutif sehingga produk hukum yang muncul tetap berpihak kepada

penguasa.

Pembahasan

Yayasan Kas Pembangunan terbentuk yang bertujuan bidang pembangunan fisik

karena pada saat itu terjadi perang revolusi diberbagai wilayah diantaranya adalah

Surabaya, Bandung, Bali, Makassar, Semarang dan kota-kota lain kecuali di Jogjakarta

karena ketika itu Jogjakarta merupakan pusat pemerintahan RI. Akibat perang tersebut

sebagian besar rumah-rumah hancur terutama rumah-rumah yang dibangun oleh Belanda.

Adanya Revolusi fisik ini menyebabkan sebagian masyarakat dari pedesaan masuk ke

dalam kota atau urbanisasi, masuknya penduduk desa tersebut berperan dalam melakukan

pembangunan dikota. Dampak urbanisasi tersebut, menyebabkan angka kelahiran yang

tinggi sehingga terjadi ledakan pertumbuhan penduduk yang semula kota diduduki oleh

penduduk asli belanda (inlanders), sehingga pribumi menguasai bangunan-bangunan

peninggalan belanda namun kapasitas tempat tinggal tidak cukup sehingga mengakibatkan

kota-kota di Indonesia mengalami krisis perumahan.
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Pada tahun 1948 Indonesia mengalami beberapa proses kemerdekaan terbit

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan terbentuknya kabinet parlementer yang

diprakarsai oleh Sutan Syahrir sampai dengan momen diplomasi Bung Karno.

Terbentuknya kabinet parlementer tersebut mengangkat persoalan-persoalan tentang

perumahan sebagaimana amanat didalam undang-undang. Dalam hal ini undang-undang

mengamanatkan 4 hal yaitu satu, persoalan kesehatan, kedua persoalan perumahan, ketiga

persoalan pendidikan, keempat lapangan Pekerjaan dan lain-lain. Dari keempat amanat

Undang-Undang Dasar tersebut persoalan krisis perumahan pada akhirnya

diselenggarakan dengan menyelenggarakan Kongres Nasional Perumahan (KNPR) yang

pertamakali diselenggarakan di Bandung tanggal 25 sampai dengan 30 Agustus tahun 1950

yang dihadiri sekitar 63 peserta dari Kota Kabupaten, Kota Besar, Kota Kecil dan

Kabupaten ditambah 4 Provinsi.

Dari Kongres KNPR akhirnya menghasilkan rekomendasi pembentukan Badan

Pembantu Perumahan Rakyat (BPPR) yang beranggotakan Departemen Pekerjaan Umum

dan Tenaga, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan,

Departemen Keuangan, Anggota DPR komisi 9 dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

BPPR memberikan pertimbangan kepada pemerintah untuk membentuk Jawatan

Perumahan Rakyat dibawah koordinasi Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Dengan melalui keputusan  presiden  nomor 65 tahun 1951 membentuk lembaga Jawatan

Perumahan Rakyat (JPR).

Tugas pokok JPR yaitu menyusun konsep kebijaksanaan perumahan dengan mengatur

penyelenggaraan pembiayaan perumahan, melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis

kepada masyarakat tentang mendapatkan perumahan.

JPR membentuk yayasan sebagaimana yurisprudensi ditengah masyarakat yang

bertujuan sosial, kemanusiaan, keagamaan, dengan membangun rumah-rumah bagi

pengungsi atau perantauan untuk tinggal sementara waktu disuatu tempat atau sebagai

penampungan, sementara pembangunan tersebut diatas tanah pemerintah. Dalam hal ini

JPR memang memiliki keahlian dibidang properti.

Lalu JPR mengirim surat keputusan tahun 1951, di 200 kota kabupaten, kota besar,

kota kecil untuk membentuk Yayasan Kas Pembangunan (YKP). Yang terealisasi tahun

1952. Salah satunya Kota Jogjakarta. Dilanjutkan oleh Kota Besar Surabaya yang
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terbentuk pada tanggal 25 juni tahun 1954 dan dibentuk oleh walikota Besar Surabaya R.

Moestajab Soemowidagdo bersama ketua DPRD Kota Besar Surabaya R. Soeprapto.

Karena dibentuk oleh penyelenggara Pemerintah Daerah yaitu Walikota dan Ketua DPRD

maka membuat keputusan DPRDS nomer 50, karena ketika itu belum terlaksananya

pemilu. Pemilu pertamakali dilaksanakan pada tahun 1955. Pembentukan DPRDS

pertamakali dilakukan pada tanggal 25 juni 1955. Isi dari keputusan DPRD pada tahun

1954 yaitu tentang anggaran dasar dan rumah tangga YKPKBS.

Dari keputusan dewan tersebut jelas bahwa YKP merupakan bentuk dari produk

politik serta merupakan bagian dari pemerintah. Ada 3 esensi yang pertama adalah ketika

didirikan YKP pemerintah Kota Surabaya memberi modal Rp.1000 dimana ketika itu uang

sebesar Rp.1000 dapat untuk membangun sebuah rumah. Kedua, menindaklanjuti pasal 8

tentang anggaran dasar YKP, ketiga DPRDS menerbitkan putusan nomer 50 dan 51, isi

putusan nomer 50 yaitu tentang kelembagaanya sedangkan putusan nomer 51 tanggal 25

juni 1954 tentang anggota DPRDS yang ditunjuk sebagai keanggotaan dewan pengurus

YKPKBS.

Terdapat 4 orang yang ditunjuk sebagai anggota dewan pengurus YKP dari DPRDS

ialah R.P.A Makmoer, Soewarimbo, R. Soeprapto, Rajamin Nasution. Ketika itu peraturan

yayasan belum memiliki Undang-undang hanya sebatas pada peraturan pemerintah yang

berlaku, kemudian agar YKP memiliki legitimasi sebagaimana yayasan maka rujukannya

pada hukum dagang.

Jika dikorelasikan dengan kebijakan politik pemerintah bahwa YKP seperti halnya

Perumnas memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat. Posisi

YKP adalah jelas yaitu bernaung dibawah Pemerintah Kota maka YKP hanya sebagai

operator.

Didalam perijinan mendirikan bangunan ditegaskan bahwa status tanah

rumah-rumah YKP adalah tanah Negara Hak Pengelolaan atau biasa disebut sebagai Surat

Hijau. Kemudian tahun 1955 YKP mendirikan rumah di 9 lokasi yang keseluruhan

merupakan Surat Hijau. 9 lokasi itu jumlahnya 3875 unit.

Pada tahun 1965 Walikota Moestajab (1954-1956) digantikan oleh Walikota Istijab

Tjokrokoesoemo (1956-1958), Walikota Dr. Satrio (1958-1963), kemudian Walikota

Moerahman (1963-1965).  Dr. Satrio yang kemudian menjadi wakil gubernur jawa timur,
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Dr. Satrio adalah alumnus Unair fakultas kedokteran yang ketika itu aktif di CGMI

merupakan underbow generasi dari PKI.

PKI memenangkan pemilu pada tahun 1955. Jumlah kursi yang dimenangkan PKI di

Surabaya yaitu memperoleh 17 kursi dari 35 kursi di DPRD sehingga tahun 1955 Walikota

Surabaya dipimpin dari basis PKI. Partai-partai yang menguasai surabaya yaitu Walikota

Moestajab dan Walikota Istijab dari fraksi PNI,  Dr. Satrio dan Moerahman dari fraksi

PKI.

Pada tahun 1965 YKP memgalami mati suri karena ketika itu dewan pengurus YKP

terindikasi PKI dan sejumlah pengurus lain dari fraksi-fraksi DPRDS dimana sebagian

besar anggotanya merupakan fraksi PKI yang menguasai kursi di DPRDS. Hal ini karena

Walikota Surabaya mengalami kekosongan pemerintahan. Karena masih berlakunya

putusan DPRD tahun 1950 tentang siapa ketua dan pengurus Yayasan Kas Pembangunan,

kemudian terjadi perubahan pergantian pemerintahan secara paksa semenjak terjadi

G30SPKI yaitu merupakan bentuk dari revolusi sistem pemerintahan. Akhirnya

Pemerintah Pusat melihat bahwa kota Surabaya mengalami kekosongan, Pemerintah

menunjuk Caretaker atau Pejabat Sementara. Tahun 1966 Surabaya di Caretaker-kan yang

kemudian menunjuk Kolonel Soekotjo yang menjabat sebagai Walikota Praja Surabaya.

Sejak tahun 1950 Kota Surabaya sudah menjadi kota Metropolis karena memiliki ciri

didalam undang-undang 16 tahun 1950 tersebut. Adanya kontradiktif antara wilayah Kota

Surabaya yang 100,09km² dengan Tambahan wilayah seluas 253,26km² yang masih

berupa desa, infrastruktur tidak ada kemudian masih merupakan kawasan pertanian,

kawasan laut, dan hutan seluruhnya.

Pada tahun 1970 Pemerintah Kota Surabaya mendapat bagian dari penyelenggaraan

undian berhadiah yaitu Lotre Surabaya (Loto Surya) totalnya kira-kira mencapai

Rp.25juta, Rp.15juta diantaranya itu kemudian diusulkan kedewan untuk membangun

rumah-rumah YKP.

Kemudian dengan adanya dana segar dari Lotre pertamakali digunakan untuk

membangun perumahan YKP di Wisma Andayani Wonocolo. Wisma Andayani inilah

yang kemudian menjadi cikal bakal dibangunnya perumahan diatas tanah HPL atau Surat

Ijo. Sampai kemudian membangun kembali didaerah Jemursari. Seiring berkembangnya

pembangunan tersebut rumah-rumah YKP mendapat animo masyarakat dan PNS yang luar
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biasa karena pada saat itu untuk membeli rumah YKP  hanya dengan uang muka dan

cicilan yang kemudian membuat perjanjian vidusia (kepercayaan).

Didalam undang-undang 5 tahun 60 pengertian HPL hanya ada didalam pasal 36.

Hak-hak yang terkandung adalah hak milik, hak guna usaha, hak pakai dan ada 7 hak

lainnya. Merunut pada Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 53 dengan konversi tanahnya

sehingga YKP sebenarnya tidak dapat terbentuk, karena Sertifikasinya tidak ada.

Dengan jumlah 3875 rumah yang berada di 28hektar jika ditambah tahun 1969 -1970

pertambahan luasnya mencapai 5 hektar sehingga sampai tahun 1971 adalah total

mencapai 33 hektar. Pak Koco kemudian mengeplot 5 kecamatan mulai kecamatan tandes,

kemudian menerima investor pertama kali di bangun investor yang paling besar adalah

Darmo Permai atau disebut dengan Darmo Satelit sekitar tahun 1973 yang bersamaan

dengan pembangunan SIER Industri dan pembangunan dearah Sinar Galaxy. Konsepnya

adalah investor diberi hak untuk membangun daerah Darmo Permai dan Sinar Galaxy,

sedangkan dikawasan kecamatan Rungkut dan Wonocolo adalah hak Pemerintah Daerah

untuk YKP.

Didalam Perda no. 23 tahun 1978 tentang Masterplan Kota Surabaya 2000. YKP

masuk dalam catatan-catatan masterplan sehingga mau tidak mau YKP milik Pemerintah

Daerah karena tertuang di dalam Perda no. 23 tahun 1978 tentang Masterplan Kota

Surabaya 2000. Untuk membangun dua kecamatan YKP hanya memiliki dana dari

tabungan masyarakat, dan dari NALO (Nasional Lotre) dana tersebut merupakan bagian

dari Pemerintah Daerah yang tidak diakui oleh DPRD. Dari dana tersebut digunakan untuk

membebaskan tanah seluas 400 hektar yang dibebaskan melalui Camat Wonocolo tahun

1973. Transaksi jual-beli Camat melalui seorang makelar bernama Maliki. Ketika itu

Camat Wonocolo bernama Pak Parno yang memiliki surat perjanjiannya. Surat Perjanjian

tersebut pada tahun 2008 dilegalisir oleh Camat Rungkut bernama Irvan Widyarto. Karena

Camat posisinya sebagai regulator atau yang mewakili Pemerintah Daerah maka tugasnya

membebaskan tanah-tanah, Muncul persoalan dalam membeli tanah-tanah tersebut adalah

ketika sudah dibeli oleh camat tetapi status atas tanah tidak menjadi aset Pemerintah Kota.

Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa tanah-tanah yang menjadi hak milik melalui

Maliki kembali menjadi tanah negara. Tetapi fakta dilapangan YKP tidak menyerahkan



408Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, 396-411

tanahnya kepada negara namun diolah sendiri dan memperjual belikan dalam bentuk

bangunan rumah.

YKP terindikasi melakukan pelanggaran pasal 13 tahun 1965 termasuk penipuan,

pemalsuan surat. Sejak saat itu menteri dalam negeri meminta YKP supaya dibubarkan.

Dari isi UU 5 tahun 1974 itu dengan apa yang terjadi menggambarkan bahwa pemerintah

daerah seperti Bupati dan Walikota menjadi Penguasa tunggal didaerah administrator

pembangunan. Ketika menjalankan penguasa tunggal didaerah maka Pemerintah

mengambil deskresinya. Muncul distorsi politik, selain menjabat sebagai walikota juga

menjabat sebagai ketua dewan pengurus YKP. Pada tahun 1991 Menteri Negara

Perumahan Rakyat Siswono Yudowisodo menegur YKP supaya YKP badan hukumnya

berubah menjadi PT atau Koperasi. Akhirnya tahun 1994 mentri negara perumahan rakyat

diganti awalnya dipimpin Siswono Yudowisodo diganti oleh Ir. Akbar Tanjung Tahun

1992. Kemudian Mentri Akbar Tanjung itulah yang melaksanakan peraturan mentri dalam

negri no 5 tahun 1974 JO.3/2007 meminta walikota Surabaya agar YKP dibubarkan.

Karena melanggar orientasi yayasan yang berorientasi profit.

Walikota mengadakan pertemuan dengan DPRD sekitar tahun 1994 dimana walikota

mengirim surat ke Menteri Perumahan Rakyat untuk merubah YKP KMS menjadi

perseroan terbatas yang bernama PT.YEKAPE Surabaya. Ketika itu DPRD tidak

memberikan justifikasi keputusan politik dan tidak memberikan keputusan surat

persetujuan. Jadi PT. YEKAPE itu dibentuk sendiri oleh Walikota tanpa melibatkan

DPRD. Alasannya tidak melibatkan itu karena PT adalah anak perusahaan. Jadi yayasan

boleh memiliki anak perusahaan berbadan hukum PT yang seakan-akan yayasan adalah

konstruksinya. Yayasan boleh memiliki badan hukum tetapi persoalannya yayasan hanya

pada persoalan sosial, kemanusiaan, keagamaan. Tetapi PT-nya berorientasi Real Estate.

Jadi ada distorsi kepentingan yang seharusnya tidak boleh berorientasi dagang.

Keberadaan PT. YEKAPE setelah Yayasan Kas Pembangunan (YKP) merupakan

hasil skenario para mantan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Mereka terlibat

untuk menguasai semua aset yang telah dikelolanya, meski belakangan diketahui adanya

hak Pemkot Surabaya yang belum pernah diserahkan bahkan terkesan akan

menghilangkan. Hal ini terungkap dari keterangan anggota Komite Penyelamat Aset

Daerah di bawah sumpah.
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Kesimpulan

Berdasarkan analisis data mengenai konflik penyelewengan aset atas YKP dan

Pemerintah Kota Surabaya, maka peneliti dapat menyimpulkan dari rumusan masalah

setelah melakukan penelitian mengenai situasi yang berkonflik antara pihak YKP dengan

pihak Pemerintah Kota Surabaya dengan keluarnya peraturan mengenai yayasan serta

kepentingan-kepentingannya. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

pertama, yang mendasari munculnya konflik awalnya ialah dampak akibat faktor krisis

Ekonomi dan Perubahan kebijakan di Indonesia sehingga terjadi masa transisi yang

mengakibatkan yayasan menggunakan dasar hukum dagang ditambah dengan Yayasan

Kas pembangunan yang menyelewengkan aset tanah yang kemudian memperjualbelikan

rumah diatas tanah negara dari keuntungan hasil jual beli tersebut masuk pada rekening

pribadi pengurus YKP yang seharusnya masuk pada kas negara. Indikasi korupsi secara

beramai-ramai/berkelompok saling melindungi yang dilakukan oleh mantan pejabat salah

satunya dengan merubah anggaran keuangan AD/ART YKP secara tidak prosedural secara

hukum dan tidak transparan dengan tidak melaporkan keuangannya kepada DPRD Kota

Surabaya. Status Penjual-belian yang dilakukan YKP hanya bersifat hak keperdataan

bangunan bukan tanah. YKP melakukan pemindahan hak hanya berupa tabungan  bukan

pelepasan hak karena tanahnya merupakan milik Pemerintah.

Kedua, timbulnya konflik sengketa aset tersebut secara otomatis menimbulkan

pihak-pihak baik pihak yang diuntungkan maupun pihak yang dirugikan. Pihak yang

diuntungkan ialah YKP dan PT YEKAPE sebagai pengembang perumahan maka

orientasinya hanya menekankan pada keuntungan atas penjualan rumahnya sehingga

mampu berkembang dan bertahan hingga sekarang. Lalu pihak yang diuntungkan

berikutnya adalah Masyarakat atau Pemilik rumah YKP, masyarakat yang membeli

perumahan YKP sangat diuntungkan pasalnya dengan harga yang murah juga

mendapatkan fasilitas yang memadai layaknya perumahan yang dikelola oleh swasta

namun dengan harga yang mahal. Lalu sertifikat yang dimiliki pemilik rumah dapat

meningkatkan status tanah HPL menjadi HGB murni dengan mengurus di BPN.

Sedangkan pihak yang dirugikan yaitu Pemerintah Kota Surabaya pasalnya pembangunan

rumah-rumah YKP merupakan tanah milik negara. Hasil dari penjualan rumah tidak masuk

dalam kas negara tetapi hasil penjualan tersebut masuk ke kantong-kantong pribadi
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pengelola atau pengurus perumahan YKP dan untuk mengembangkan perumahan anak

usahanya yaitu PT YEKAPE. Kerugian negara ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Ketiga, Solusi dalam menangani kasus tersebut baik melalui jalur politis dan hukum

yaitu dengan dibentuknya Pangket. Dengan adanya Pangket perlahan kasus tersebut

dikupas satu persatu dengan menghadirkan saksi-saksi, ahli hukum serta pejabat-pejabat

penting yang didatangkan oleh pansus, dengan begitu pangket dapat menjembatani

Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan tindakan yang tepat sasaran. Melalui

rapat-rapat akhirnya memunculkan kesimpulan dan rekomendasi tindakan dalam

penyelesaian kasus ini. rekomendasi pansus merupakan angin segar dari kebuntuan dan

merupakan solusi terakhir sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus perampokan aset

yang dilakukan oleh YKP. Akhirnya dapat disimpulkan YKP pada perjalanananya

merupakan bentuk upaya tindakan dalam memprivatisasi aset negara yang dilakukan oleh

para mantan pejabat pada masa orde baru, dengan melalui yayasan maka atas segala

sesuatu pembangunan bebas dari pajak, ujungnya negara yang dirugikan.
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