
 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 
1.  Keadaan Demografis, Geografis dan Luas Wilayah Jakarta Timur 

 
Secara administratif wilayah Jakarta Timur dibagi menjadi 10 Kecamatan, 65 

Kelurahan, 673 Rukun Warga dan 7.513 Rukun Tetangga serta dihuni oleh 

Penduduk sebanyak lebih kurang 1.959.022 jiwa terdiri dari 1.044.847 jiwa laki-

laki dan 914.175 jiwa Perempuan. Atau sekitar 10 % dari jumlah penduduk DKI 

Jakarta dengan kepadatan mencapai 10.445 jiwa per Km2. Pertumbuhan penduduk 

2,4 persen per Tahun dengan pendapatan per Kapita sebesar Rp. 5.057.040,00. 

    
Kotamadya Jakarta Timur mempunyai beberapa karakteristik khusus antara lain : 

Memiliki beberapa kawasan industri, antara lain Pulo Gadung; 

a. Memiliki beberapa pasar jenis induk, antara lain Pasar Sayur-mayur Kramat 

Jati , Pasar Induk Cipinang; 

b. Memiliki Bandara Halim Perdana Kusuma; 

c. Memiliki obyek wisata antara lain TMII dan Lubang Buaya. 

  
Kategori Wilayah Jakarta Timur terdiri 95 % daratan dan selebihnya rawa atau 

persawahan dengan ketinggian rata-rata 50 m dari permukaan air laut serta 

dilewati oleh beberapa sungai kanal antara lain : Cakung Drain, Kali Ciliwung, 
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Kali Malang, Kali Sunter, Kali Cipinang. Letak geografis berada diantara 1060 49' 

35'' Bujur Timur dan 060 10' 37'' Lintang Selatan. Posisi yang melengkapi 

wilayah ini dengan batas-batas: 

a. Sebelah Utara Jakarta Pusat dan Jakarta Utara 

b. Sebelah Barat Jakarta Selatan 

c. Sebelah Selatan Kabupaten Bogor 

d. Sebelah Timur Kabupaten Bekasi. 

Iklim dan Cuaca 

Beriklim Panas dengan suhu rata-rata sepanjang tahun sekitar 27 derajad celcius 

Curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun sampai dengan maksimum bulan 

Januari.  

Tabel 1. Luas Wilayah Jakarta Timur Per Wilayah Kecamatan Tahun 2010 

Kecamatan Kelurahan Luas Wilayah Per 
Kecamatan (Km2) 

Persentase Luas Wilayah 
Kecamatan Terhadap Kota 

Pasar Rebo 
Ciracas 
Cipayung 
Makasar 
Kramat Jati 
Jatinegara 
Duren Sawit 
Cakung 
Pulogadung 
Matraman 

5 
5 
8 
5 
7 
8 
7 
7 
7 
6 

12,94 
16,08 
27,36 
21,66 
13,34 
10,64 
22,80 
42,47 
15,62 
4,85 

6,89 
8,57 
14,57 
11,54 
7,10 
5,67 
12,15 
22,62 
8,72 
2,57 

Jumlah 65 187,76 100,00 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik Jakarta 

 

 



 3 

2. Gambaran Umum Pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) 

 
Salah satu konsep pengendalian banjir yang sejak lama sudah didengungkan 

adalah pembangunan Banjir Kanal Timur atau BKT. Konsep ini sudah masuk 

dalam Masterplan (rencana induk) tahun 1973, namun realisasinya selalu 

terhambat pada anggaran. Banjir Kanal Timur adalah kanal buatan yang berfungsi 

untuk mengatasi banjir akibat hujan lokal aliran dari hulu di Jakarta bagian timur. 

 
Rencana pembangunan BKT disampaikan pertama kali tahun 1973 dengan Pola 

Induk Pengendalian Banjir dan Sistem Drainase Jakarta yang dibuat Nedeco. 

Rencana itu belum dapat terlaksana karena biaya pembangunan yang relative 

besar untuk pelepasan hak atas tanah. Perencanaan oleh Nedeco pada tahun 1973 

adalah Rencana Induk Pengendalian Banjir dan Sistem Drainase Jakarta yang 

mengendalikan banjir wilayah Jakarta bagian timur dan utara. Rencana Induk ini 

membuat BKT dengan memotong Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali 

Jatikramat, Kali Cakung, dan Kali Blencong hingga menuju laut. 

 
Pada tahun 2003, PT Virama Karya & Associates membuat revisi detail desain 

BKT dan hasilnya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan BKT saat ini. 

BKT berfungsi mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, melindungi 

pemukiman, kawasan industri dan pergudangan di Jakarta bagian timur dan utara 

seluas 15.401 hektar. Untuk pembuatan BKT, perlu pembebasan lahan seluas 

405,28 hektar yang terdiri dari 147,9 hektar di Jakarta Utara dan 257,3 hektar di 

Jakarta Timur. Kanal seluas lebih kurang 207 kilometer persegi atau sekitar 

20.700 hektar, panjang 23,5 km dan lebar 100 meter hingga 300 meter dengan 
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kedalaman 3-7 meter tersebut nantinya akan melalui 13 kelurahan dan mampu 

menampung air 390 m3/detik.  

 
Tabel 2. Kelurahan yang Dilalui Banjir Kanal Timur  

 

Sumber : Kantor Walikota Jakarta Timur Bagian Sub Tata Ruang Kota 
 
Tujuan dari pembangunan BKT adalah sebagai berikut : 

a. Melayani wilayah seluas 207 km2 dan melindungi wilayah seluas 270 km2 di 

Timur bagian Utara DKI Jakarta yang merupakan kawasan industri, 

perdagangan, pergudangan, dan permukiman. 

b. Menjadi prasarana konservasi air untuk pengisian air tanah dan sumber air 

baku, lalu lintas air. 

c. Potensial menjadi motor pertumbuhan wilayah Timur dan Utara yang 

bersuasana Water Front. 

d. Mengurangi genangan/rawan banjir di 13 kawasan di wilayah DKI Jakarta. 

e. dapat meningkatkan kesimbangan ekosistem, memperkuat infrastruktur 

pengendalian sumber daya air (SDA) di wilayah timur-utara Jakarta yang pada 

No Kelurahan Panjang (m) 
1 
2          
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13          

Cipinang Besar Selatan 
Cipinang Muara 
Pondok Bambu 
Duren Sawit  
Pondok Kelapa 
Malaka Jaya 
Malaka Sari 
Pondok Kopi 
Pulo Gebang 
Ujung Menteng 
Cakung Timur 
Rorotan 
Marunda 

770 
758 
2.072 
1.705 
193 
433 
717 
1.816 
3.137 
2.884 
2.019 
3.055 
3.615 

Total 23.575 
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gilirannya dapat menjadi penggerak pertumbuhan wilayah di sepanjang kanal 

tersebut. 

 
Rencana BKT sudah merupakan keputusan politik yang tercantum dalam Pasal 9 

point f  Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta yang 

menyebutkan bahwa daerah Jakarta perlu mengembangkan dan mengoptimalkan 

penataan  ruang  daerah  aliran  13  sungai,  situ,  waduk,  banjir  kanal  dan  lokasi 

tangkapan air, sebagai orientasi pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi 

Wilayah Pengembangan (WP) tempat badan air tersebut berlokasi. Selain itu juga 

rencana pembangunan BKT tercantum ke dalam  Keputusan Gubernur Propinsi 

DKI Jakarta Nomor 2714 Tahun 2001 tentang Penguasaan Perencanaan 

/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Banjir 

Kanal Timur dan Instruksi Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2003 

tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kali Banjir Kanal Timur di 

Propinsi DKI Jakarta serta Peraturan Daerah Provinsi DKI jakarta Nomor 10 

tahun 2002 Tentang Rencana Srategis Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2002-

2007, yang sebelumnya pada tahun 1987 telah dibuat kebijakannya. 

 
Proyek pembangunan BKT merupakan kesepakatan pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah, dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum. Total biaya 

pembangunannya Rp 5 triliun, terdiri dari biaya pelepasan hak atas tanah Rp 2,5 

triliun (diambil dari APBD DKI Jakarta) dan biaya konstruksi Rp 2,5 triliun dari 

dana APBN Departemen Pekerjaan Umum. 
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B. Tata Cara Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan  
     Banjir Kanal Timur. 
 

1. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) 

 
Pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari pihak 

pemegang hak, baik mengenai besar maupun bentuk ganti kerugian yang 

diberikan terhadap tanahnya. Oknum yang berhak dalam pelepasan hak atas tanah 

adalah Panitia Pengadaan Tanah yang melakukan pemeriksaan penelitian dan 

penetapan ganti rugi dalam rangka pelepasan hak atas tanah. Panitia Pengadaan 

Tanah yang dimaksud ialah Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk disetiap 

Kabupaten atau Kota oleh Bupati atau Walikota dan Panitian Pengadaan Tanah 

yang dibentuk ditingkat Propinsi, dibentuk oleh Gubernur.  

 
Susunan Panitia dan keanggotaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Banjir 

Kanal Timur (BKT) sebanyak 9 orang yang tercantum didalam pada Pasal 15 ayat 

(2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 

2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum adalah sebagai berikut : 

a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota; 

b. Pejabat daerah di Provinsi yang ditunjuk setingkat eselon II sebagai Wakil 

Ketua merangkap Anggota; 

c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau pejabat 

yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan 

d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Provinsi yang terkait dengan pelaksanaan 

pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota. 
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e. Direktur Jenderal/Asisten Menteri/Deputi pada instansi yang terkait dengann 

pelaksanaan pengadaan tanah sebagai Anggota; 

f. Gubernur yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk setingkat eselon II 

sebagai Anggota; dan 

g. Bupati/Walikota yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk setingkat 

eselon II sebagai Anggota. 

 
Tata cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 

umum yang mengacu kepada Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 23 

Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kali 

BKT seperti yang diuraikan dalam wawancara dengan Bapak Drs. Arifin 

H.Ibrahim, M.M., selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Jakarta Timur: 

a. Gubernur Provinsi DKI Jakarta menetapkan lokasi pembangunan untuk 

kepentingan umum dengan berkoordinasi kepada instansi terkait, antara lain : 

Kanwil BPN wilayah DKI Jakarta dan Departemen Pekerjaan Umum. 

b. Penetapan lokasi tersebut menerangkan luas dan gambar kasar tanah yang 

diperlukan; penggunaannya pada saat permohonan diajukan; uraian rencana 

proyek yang akan dibangun, disertai keterangan tentang aspek pembiayaan 

dan lamanya pelaksanaan pembangunan.  

c. Gubernur memerintahkan Kepala Kanwil BPN untuk mengadakan koordinasi    

dengan Ketua Bappeda, Asisten Sekwilda Provinsi DKI Jakarta Bidang 

Ketataprajaan dan Aparatur serta instansi terkait untuk bersamasama 

melakukan penelitian tentang kesesuaian peruntukan tanah yang dimohon 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau 

kota yang telah ada. 
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d. Apabila rencana penggunaan tanahnya sudah sesuai dengan dan berdasar 

RencanaTata Ruang Wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota, 

Gubernur memberikan persetujuan penetapan lokasi pembangunan untuk 

kepentingan umum yang disiapkan Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. 

e. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan 

pengadaan tanah kepada Panitia dengan melampirkan persetujuan penetapan 

tersebut dan kemudian diundang olah panitia untuk persiapan pelaksanaan 

pengadaan tanah. 

f. Panitia bersama instansi pemerintah tersebut kemudian memberikan   

penyuluhan ditempat yang ditentukan panitia kepada masyarakat yang terkena 

lokasi pembangunan mengenai maksud dan tujuan pembangunan agar 

masyarakat memahami dan menerima pembangunan yang bersangkutan. 

g. Penyuluhan dipandu oleh Ketua Panitia atau Wakil Ketua serta dihadiri oleh 

para anggota Panitia dan Pimpinan Instansi Pemerintah terkait dan apabila 

pembangunan mempunyai dampak yang penting dan mendasar. 

 
Sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah akan lebih menjamin Obyektivitas 

dalam pelaksanaan tugas-tugasnya maka Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai 

berikut : 

a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, tanaman dan benda-benda 

lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan. 

b. Mengadakan penelitian mengenai status tanah yang hak atas tanahnya akan 

diserahkan atau dilepaskan yang mendukungnya. 

c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak 

tanahnya yang akan dilepaskan. 



 9 

d. Memberi penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah 

mengenai rencana atau tujuan pengadaan tanah tersebut. 

e. Mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah dan instansi 

pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan 

besarnya gati kerugian. 

f. Menyaksikan penyerahan uang ganti kerugian kepada pemegang hak atas 

tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatasnya. 

g. Membuat berita acara Pelepasan hak atas tanah. 

  
Dalam hal Panitia Pengadaan Tanah mengadakan ineventarisasi untuk menafsir 

besarnya ganti rugi, tidak mustahil akan terjadinya penolakan mengenai penetapan 

besarnya uang ganti rugi. Persoalan pelepasan tanah untuk kepentingan umum 

pada umumnya timbul karena tidak adanya kesesuaian harga taksasi. Tingginya 

permintaan harga dari warga pemilik tanah menyebabkan tidak tercapainya 

mufakat yang mengakibatkan pembangunan suatu proyek terhambat karena 

penyelesaian berlarut-larut.  

 
Perbedaan keinginan antara pemerintah dengan masyarakat yang terletak pada 

penetapan harga ganti rugi dimana masyarakat menghendaki harga yang setinggi-

tingginya dari harga pasaran bahkan ada yang penetapannya didasarkan pada 

harga sekian tahun kedepan setelah tanahnya dibebaskan, hal seperti ini memang 

cukup beralasan karena fluktuasi harga tanah sangat cepat berubah dan perubahan 

harga ini cenderung meningkat tidak pernah turun. 

 
Menurut Bapak Drs. Arifin H.Ibrahim, M.M., selaku Ketua Panitia Pengadaan 

Tanah Jakarta Timur, tugas panitia pengadaan tanah baik dilihat dari segi yuridis 
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maupun sosiologis sungguh berat, karena harus berhadapan dengan masyarakat 

secara langsung, seorang panitia pengadaan tanah paling tidak harus berdiri di dua 

kepentingan yakni kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat. Panitia 

pengadaan tanah merupakan kepanitiaan yang telah mendapat delegasi dari 

pemerintah sebagai calon pengguna tanah. Delegasi ini berupa tugas pengadaan 

tanah, yang tugasnya mulai dari identifikasi sampai pengadministrasian hasil 

pengadaan tanah.  

 
Semua hasil dari identifikasi, baik identifikasi tentang kepemilikan dan 

identifikasi jenis kepemilikan tanah harus diumumkan kepada semua pemegang 

hak atas tanah, untuk diketahui dan diberi waktu untuk menyanggahnya, apabila 

ternyata ada yang menyanggah, panitia pengadaan tanah harus menyelesaikan 

permasalahannya terlebih dahulu sebelum proses pelepasan tanah berlanjut. 

 
Panitia pengadaan Tanah (P2T) adalah kepanjangan tangan pemerintah sebagai 

unsur aparatur yang menduduki barisan terdepan dalam setiap pengadaan tanah 

baik tanah untuk pembangunan kepentingan umum maupun kepentingan yang 

lain. Panitia ini bisa bergerak setelah mendapatkan surat keputusan penguasaan 

lahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan surat Keputusan 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1222 Tahun 2005 Tentang Panitia 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Provinsi DKI Jakarta. P2T 

dengan modal surat keputusan Gubernur ini bisa melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada kaitannya dengan 

pelepasan hak atas tanah. 
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2. Tahap Pendaftaran dan Pendataan Tanah 

 
Semua hukum kebendaan termasuk tanah harus ada pendataan yang akurat dan 

sekaligus untuk dilakukan pendaftaran dari kepemilikannya. Rencana untuk 

melakukan pendataan dan pendaftaran tanah secara akurat sampai saat kini belum 

bisa terealisir, akibatnya samapai saat ini belum adanya data pertanahan secara 

nasional maupun regional.  

 
Salah satu akibat belum terdatanya tanah secara nasional, apabila pemerintah akan 

menggunakan tanah baik tanah Negara maupun tanah yang dimiliki oleh 

perorangan selalu banyak menghadapi permasalahan. Pertama segi kepemilikan 

belum ada kepastian dan permasalahan yang lebih ruwet lagi adanya tanah yang 

dinamakan sengketa, artinya tanah atau bendanya satu akan tetapi dimiliki oleh 

beberapa orang yang semuanya itu mempunyai alat bukti yuridis, untuk 

mendukung informasi terhadap pertanahan harus diawali dengan pendaftaran 

tanah secara akurat dengan didukung perangkat lunak, perangkat keras sumber 

daya manusia yang handal. 

 
Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang 

tujuannya adalah pendaftaran tanah itu sendiri dan mendata secara yuridis dengan 

harapan setiap kepemilikan terhadap tanah mempunyai data yang akurat dan 

apabila terjadi pengalihan hak dari satu pihak ke pihak yang lain, makanya 

datanya tersusun secara kronologis. Setidaknya data yang harus dipenuhi setelah 

suatu tanah telah dilakukan pendataan adalah sebagai berikut : 

a. Daftar tanah 

b. Daftar nama pemegang hak 
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c. Daftar buku tanah 

d. Daftar surat ukur tanah 

 
Jika keempat unsur tersebut telah tertata secara akurat dan menyeluruh, apabila 

pemerintah berkeinginan untuk melaksanakan pelepasan hak atas tanah sudah 

tidak harus meneliti masalah administrasi dari tiap tanah. Selain itu juga hasil dari 

pendaftaran tanah harus diwujudkan dalam bentuk alat bukti yang otentik yang 

disebut sertifikat, yang didalam sertifikat itu sendiri telah memuat data-data 

kepemilikan tanah secara mendetail. 

 
Kaitannya antara alat bukti tanah dengan pelepasan hak atas tanah sangat erat 

sekali. Alat bukti tanah akan banyak pengaruhnya terhadap kaitannya dengan 

uang ganti rugi apabila tanah itu akan dilakukan pelepasan, pertama akan 

menentukan siapa yang berhak menerima uang ganti rugi, kedua dengan alat bukti 

itu akan menentukan prosentase uang ganti rugi, semakin lemah alat bukti 

kepemilikan tanah semakin rendah pula uang ganti rugi. Dalam melaksanakan 

pendaftaran dan pendataan tanah P2T bekerja sama dengan Kantor Pertanahan 

Jakarta Timur membuat rencana wilayah mana saja yang terkena pelepasan hak 

atas tanah dan kemudian wilayah yang terkena pelepasan didata kembali warga-

warga yang terkena pelepasan tersebut agar pemberian ganti rugi tepat sasaran.  

 

3. Tahap Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah 

 
Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang 

menggunakan proses pembebasan, akan diakhiri dengan pelepasan hak atas tanah 

yang dilakukan oleh pemilik atau yang dikuasakan kepada Panitia Pengadaan 
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Tanah. Pelepasan hak atas tanah karena proses pengadaan tanah cukup dilakukan 

oleh pemilik atau yang dikuasakan dengan panitia pengadaan tanah yang 

disaksikan oleh pejabat setempat atau Lurah/Camat, dan sebagainya. Proses 

pelepasan dalam hal ini pada prinsipnya sama dengan proses peralihan hak pada 

umumnya hanya saja untuk proses peralihan hak pada umumnya harus melalui 

notaris atau PPAT, sedangkan untuk proses peralihan hak karena pelepasan tanah 

ini tidak harus melalui notaris dan cukup melalui panitia pengadaan tanah (P2T), 

dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang. (Regi Prasetyo, 2007:44)  

 
Pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum ini idealnya 

harus didahului dengan pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh P2T, walau 

secara yuridis tidak diatur bahwa pelepasan hak harus didahului dengan 

pembayaran ganti rugi artinya bisa saja dilaksanakan pelepasan hak terlebih 

dahulu baru kemudian pelaksanaan pembayaran ganti rugi. Bagi pemilik yang 

tidak bersedia menerima sejumlah uang ganti rugi, maka uang ganti ruginya dapat 

dititipkan pada lembaga peradilan dimana lokasi tanah itu berada. 

Pengadministrasian jenis pelepasan hak atas tanah yang prosesnya melalui 

musyawarah untuk mencari kesepakatan harga, maka harus didahului dengan 

proses pelepasan hak dari pemilik kepada Panitia Pengadaan Tanah. Pelepasan 

hak atas tanah harus dilakukan sendiri oleh pemilik yang disaksikan oleh pihak 

lain, dan dibuatkan berita acara pelepasan hak dengan melalui prosedur tata cara 

permohonan pelepasan hak atas tanah sebagai berikut : 

a. Instansi/Proyek Pemerintah yang memerlukan tanah harus mengajukan 

permohonan pelepasan hak atas tanah kepada Gubernur Kepala Daerah atau 
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pejabat yang ditunjuknya, dengan mengemukakan maksud dan tujuan 

penggunaan tanahnya disertai keterangan-keterangan tentang: 

1) Status tanahnya (jenis/macam haknya, luas tanah beserta letaknya). 

2) Gambar Situasi Tanah. 

3) Maksud dan tujuan pelepasan hak atas tanah dan penggunaan.  

4) Kesediaan untuk memberikan ganti-rugi atau fasilitas-fasilitas lain kepada   

    yang berhak atas tanah. 

b.  Gubernur meneruskan permohonan  tersebut  kepada Bupati/Walikota. 

c.  Bupati/Walikota meneruskan  permohonan tersebut kepada Panitia Pengadaan 

Tanah Tingkat Kabupaten/Kota, bila Panitia tersebut sudah terbentuk dan 

kalau Panitia tersebut belum terbentuk, maka Gubernur membentuk Panitia 

tersebut. 

d. Panitia Pengadaan Tanah menghubungi pemilik tanah untuk mengadakan 

perundingan, mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat, mengadakan 

musyawarah ganti rugi serta menaksir besarnya ganti rugi. 

e.  Panitia Pengadaan Tanah di dalam menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah  

     dan bangunan-bangunan  serta  tanaman-tanaman  yang  ada  di  atasnya  harus   

     mengusahakan   persetujuan   antara   kedua   belah   pihak   berdasarkan   azas  

     musyawarah dan mempergunakan harga dasar berdasarkan NJOP. 

 
Pada pembangunan BKT tanah yang dilepaskan sampai akhir April 2010 

melintasi enam kelurahan di Jakarta Timur. Enam kelurahan itu adalah Cipinang 

Besar Selatan, Cipinang Muara, Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok Kelapa, 

Malaka Sari, Malaka Jaya, Pondok Kopi.  
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Banyaknya bidang-bidang tanah yang dilepaskan adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 3. Kondisi lahan BKT yang sudah dilepaskan sampai dengan April   

               2010  

 
No Kelurahan Jumlah bidang tanah 

yang dilepaskan 
Luas Kelurahan  
(km2) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Duren Sawit 
Pondok Kelapa 
Malaka Sari 
Malaka Jaya 
Cipinang Besar Selatan 
Cipinang Muara 
Pondok Bambu  
Pondok Kopi 

110 bidang 
20 bidang 
50 bidang 
44 bidang 
60 bidang 
85 bidang 
93 bidang 
115 bidang 

22,81 
5,72 
1,38 
0,99 
2,06 
1,63 
2,9 
5 

Total 517 bidang 42,48 

Sumber : Kantor Pertanahan Jakarta Timur Bagian Sub Pemetaan Bidang 
Tanah 
 
Adapun tujuan dari setiap pelepasan hak atas tanah adanya keharusan melalui 

proses yuridis dengan maksud untuk : 

a. Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kota 

di lingkup Provinsi DKI Jakarta. 

b. Memberikan arah pembangunan sesuai dengan prinsip rencana pembangunan 

kota yakni Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) 

c. Untuk memberikan penetapan kepada pengguna tanah khususnya para 

developer dalam memenuhi kewajibannya untuk penyediaan fasilitas umum 

dan fasilitas sosial. 

d. merupakan sumber hasil pendapatan daerah (PAD) melalui kewajiban 

developer membayar pajak atau retribusi. 
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4.   Musyawarah Ganti Rugi 

 
Teknis musyawarah sesuai dengan Perpres No. 36 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (10) 

disebutkan : musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling 

mendengar saling memberi dan saling menerima pendapat serta keinginan untuk 

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan masalah 

lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah atas dasar sukarela dan kesetaraan 

antara pihak yang mempunyai tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain 

yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah. 

 
Ditegaskan juga dalam Pasal 9 ayat (2) yang isinya apabila musyawarah tidak 

berjalan dengan efektif, maka musyawarah dilaksanakan oleh P2T, Pemerintah, 

dan wakil dari pemegang hak dan demi menjamin kepastian hukum dalam 

pengadaan tanah maka musyawarah itu sendiri dibatasi selama 90 (sembilan 

puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal undangan pertama di sampaikan. 

Proses musyawarah diawali dengan proses pendataan kepemilikan tanah, dari 

nama pemilik/pemegang hak, letak, luas, dan sampai dengan jenis kepemilikan 

tanah. Setelah proses dimaksud telah dianggap akurat , maka kegiatan selanjutnya 

adalah sosialisasi kepada para pemilik hak atas tanah yang akan dikenakan 

pelepasan.  

 
Kegiatan sosialisasi merupakan keharusan yang dilakukan dalam bidang apa pun, 

termasuk bidang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. 

Tujuan dari sosialisasi ini untuk memberi informasi kepada para pemilik hak atas 

tanah tentang rencana pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 

yang membutuhkan lahan dari tanah masyarakat. (Mudakir Iskandar, 2007:52). 
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Menurut hasil wawancara pada tanggal 4 Mei 2010 dari Bapak Tonny Sianipar, 

S.E., M.Si., Selaku Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sekretariat 

Kota Administrasi Jakarta Timur kondisi masyarakat Jakarta Timur kita masih 

sangat awam terhadap masalah pertanahan, oleh karena itu peran musyawarah 

harus dioptimalkan sebaik mungkin, sedangkan yang telah dilakukan musyawarah 

saja seringkali masih belum mengetahui sepenuhnya tentang hak dan kewajiban 

para pemilik tanah, terbukti pada saat tanahnya dibutuhkan Negara untuk 

pembangunan kepentingan umum. 

 
Pelaksanaan musyawarah, panitia harus mengundang kepada para pemegang hak 

tanah, dengan bentuk undangan tertulis dengan mengambil tempat di lingkungan 

dimana lahan itu akan dilepaskan atau ditempat lain yang telah disepakati 

bersama. Dalam musyawarah harus bisa dilakukan dengan komunikasi langsung 

antara panitia pengadaan tanah dengan para pemegang hak tanah, kalau ternyata 

jumlah pemegang hak tanah terlalu banyak maka pelaksanaan musyawarah itu 

sendiri bisa dilaksanakan dengan cara perkelompok.   

 
Cara yang terbaik dalam penetuan besarnya uang ganti rugi adalah musyawarah 

mufakat yang diikuti oleh semua unsur yang terkait yang dilaksanakan dengan 

cara terbuka. Hasil dari musyawarah merupakan forum tertinggi dalam 

menentukan besarnya uang ganti rugi apabila musyawarah itu mencapai 

kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanah pada 

pembangunan BKT tidak mustahil akan terjadi penolakan mengenai penetapan 

bentuk/besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan oleh P2T. Dalam keadaan 

demikian maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada Panitia disertai 
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alasan-alasan yang menjadi dasar penolakan. Dalam menghadapi penolakan 

tersebut Panitia setelah mempertimbangkan alasan-alasan penolakan dapat 

mengambil sikap. 

  
Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2005 

Tentang Pedoman Penetapan Nilai Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah 

untuk Kepentingan Umum, apabila P2T Tingkat Walikotamadya dalam hal 

mengadakan musyawarah, tidak dapat mencapai kesepakatan harga maka Panitia 

tingkat Walikotamadya dimungkinkan untuk mendatangkan Tim Appraisal 

(lembaga penilai yang netral yang telah mendapat lisensi dari pemerintah maupun 

yang independen) sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

Nomor 2049 Tahun 2004 Tentang Penetapan Penunjukkan Lembaga Penilai 

Independen (Appraisal) Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 

Umum di Provinsi DKI Jakarta, langkah tersebut ditempuh Panitia tingkat 

Walikota untuk mendapatkan masukan dari Tim Appraisal tentang besarnya ganti 

rugi pelepasan dan kemudian pemberian ganti rugi diharapkan dapat mengacu 

kepada hasil negosiasi Tim Penilai, jika masukan tersebut masih tidak dapat 

diterima juga oleh pemilik tanah, maka panitia tingkat Walikota melaporkan 

kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.   

 
Setelah mengadakan musyawarah dengan warga, bagi warga yang setuju akan 

dibuatkan Surat Keputusan Penetapan Harga sesuai dengan NJOP dan kemudian 

warga diminta untuk menyerahkan berkas-berkas tanahnya lengkap  kepada 

kelurahan di wilayahnya masing-masing, (Blangko Check List, terlampir) dan 

Kelurahan berkewajiban untuk mengadakan penelitian atas berkas-berkas yang 
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diterima dari warga. Berkas yang sudah lengkap kemudian diserahkan kepada 

sekretariat P2T Jakarta Timur untuk diteliti kembali pada tingkat Kotamadya 

sekaligus dibuatkan Daftar Inventarisasi.  

 
Setelah diteliti, Daftar Invent dan Peta Bidang cocok dengan berkas yang 

diberikan oleh masing-masing warga, maka berkas tersebut dianggap lengkap dan 

harus ditanda tangani oleh P2T sebagai sahnya permohonan untuk dibuatkannya 

Surat Pelepasan Hak (SPH) yang ditanda tangani oleh warga yang bersangkutan 

dan Kepala Kantor Pertanahan serta disaksikan oleh Lurah, Kabag Hukum dan 

Camat. Surat pernyataan menerima NJOP yang ditanda tangani oleh Camat dan 

Lurah dan Kuitansi yang ditanda tangani oleh warga yang bersangkutan, Juru 

Bayar dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Kasubdin PU, disaksikan 

oleh Lurah, Camat, Sudin Pertanahan dan Pemetaan. Nantinya berkas-berkas 

tersebut akan diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta 

untuk dibuatkan daftar nominatif yang akan diajukan kepada KPKD Provinsi DKI 

Jakarta untuk mendapatkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) serta 

dilanjutkan dengan Surat Perintah Membayar uang (SPMU) oleh Dinas Pekerjaan 

Umum.             

 

5. Penetapan Besarnya Ganti Rugi 

 
Penetapan harga ganti rugi terhadap pengadaan tanah oleh P2T sesuai dengan 

Perpres No. 65 Tahun 2006. sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diberikan 

ganti rugi hak atas tanah akibat dilakukan pelepasan hak atas tanah adalah tanah 



 20 

itu sendiri, benda-benda dan tanaman yang ada di atas tanah. Berdasarkan Perpres 

No. 36 Tahun 2006 dasar penetapan ganti rugi adalah : 

a. Nilai jual obyek pajak (NJOP) atau nilai nyata dengan memperhatikan NJOP 

tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga Tim Penilai harga tanah yang 

ditunjuk oleh panitia. 

b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung 

jawab di bidang bangunan. 

c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung 

jawab di bidang pertanian. 

 
Pemberian ganti rugi harus memperhitungkan segala akibat kerugian pengadaan 

tanah baik yang bersifat material maupun non material. 

Menurut Dr. Silalahi, dalam makalahnya “Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah dan Penetapan Harga Tanah”, yang disampaikan dalam 

seminar yang diadakan Dinas Pertanahan dan Pemetaan Provinsi DKI Jakarta, 

beliau menyatakan konsep harga tanah dan kemajuan wilayah pada dasarnya 

bertujuan untuk dwifungsi yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. 

 
Fungsi ekologis berkaitan dengan kedudukan tanah sebagai wadah ekosistem 

bersama dengan komponen air, udara, mahluk hidup dalam berinteraksi satu sama 

lain, sedangkan fungsi ekonomis berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk 

keperluan hidup sehingga memenuhi kebutuhan hidup secara spiritual dan 

material. Dalam penetapam besarnya ganti rugi harus ada kesepakatan antara 

pemilik tanah dengan P2T dalam hal ini adalah pemerintah. Kedua belah pihak ini 

harus mengadakan musyawarah untuk mencari mufakat bersama musyawarah itu 
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bisa dilakukan berulang kali sampai menemukan titik mufakat, akan tetapi sering 

kali sampai kesekian kali tidak menemukan mufakat diantara para pihak terhadap 

penentuan besarnya uang ganti rugi. 

 
Idealnya penetapan besarnya ganti rugi pelepasan hak atas tanah harus dilandasi 

dengan nilai materiil dan non materiil. Nilai materiil bisa dikatakan sejalan 

dengan fungsi tanah di Indonesia khususnya dikota besar mempunyai nilai 

komersial, sedangkan nilai non materiil dengan fungsi dari pemerintah untuk 

mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Mewujudkan nilai non materiil sungguh 

sangat kompleks, permasalahan yang ada dalam penetapan ganti rugi yang 

berbentuk non material seprtinya tidak adanya standarisasi dan tidak adanya 

kategori dari ganti rugi non material itu sendiri. Ganti rugi yang bersifat materiil 

diantaranya perhatian pemerintah terhadap perubahan harga tanah baik harga naik 

maupun harga turun pada saat setelah diumumkan rencana pemerintah dalam 

penggunaan suatu lahan di daerah tertentu. Akibat dari pengumuman ini bisa saja 

harga tanah menjadi turun secara drastis sebagai contoh yang dilakukan peneliti 

melalui wawancara dengan Ibu Khusnul Chotimah warga Kelurahan Ujung 

Menteng, Jakarta Timur. Beliau menerima ganti rugi sebesar Rp 2 juta per meter 

persegi, tapi hanya diberi Rp 1,4 juta per meter persegi. Setelah di potong PPN, 

beliau akhirnya menerima Rp 1.032.000,00 . Ini menandakan bahwa belum ada 

kesesuaian harga terhadap tanah atau bangunan yang dimiliki oleh Ibu Khusnul 

Chotimah. 

 
Sesungguhnya nilai komersial harga tanah di perkotaan sangat dipengaruhi 

dengan adanya berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tanah, seperti pusat 
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kegiatan ekonomi, politik, pemerintahan, perdagangan, dan termasuk industri. 

Besar uang ganti rugi ditentukan dalam Perpres No. 65 Tahun 2006 didasarkan 

NJOP atau harga riil dengan memperhatikan NJOP tahun yang berjalan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut sebetulnya untuk menentukan besarnya uang ganti 

rugi sepenuhnya disrahkan kepada hasil musyawarah para pihak, yakni para 

pemilik tanah dan P2T. 

 
Perpres No. 36 Tahun 2005 tidak menyebutkan besarnya uang ganti rugi tetapi 

memberi batasan yaitu sebesar NJOP, padahal NJOP itu sendiri ditetapkan oleh 

Kantor Pajak Bumi dan Bangunan bukan untuk menetukan besarnya pembayaran 

pajak dari sebidang tanah dan bangunan.  Selain itu juga dalam Pepres tersebut 

penetapan besarnya ganti rugi dalam pelepasan hak atas tanah hanya menyangkut 

ganti rugi terhadap tanah, sedangkan yang menyangkut bangunan, tanaman, dan 

benda-benda yang ada diatas tanah tidak disebutkan standar yang pasti. 

 
Dalam pembangunan BKT di wilayah Jakarta Timur ditetapkan patokan 

pemberian ganti rugi bangunan, tanaman dan benda-benda lain didasarkan kepada 

keputusan Kepala Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda Provinsi DKI 

Jakarta No. 91 Tahun 2004 tentang Standar Harga Bangunan Wilayah Kotamadya  

Jakarta Timur yaitu sebagai berikut :  

 
Tabel 4. Harga Standar Bangunan & Tanah 

No. Jenis Bangunan Harga Bangunan /m 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Non hunian bertingkat  
Non hunian standar 
Permanen kelas I bertingkat 
Permanen kelas I standar 
Permanen kelas II bertingkat 
Permanen kelas II standar 

Rp  2.324.000 
Rp  1.931.000 
Rp  1.415.500 
Rp  1.115.600 
Rp  1.300.500 
Rp  1.045.500 
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7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Permanen kelas III bertingkat 
Permanen kelas III standar 
Permanen kelas IV bertingkat 
Permanen kelas IV standar 
Permanen kelas V bertingkat 
Permanen kelas V standar 
Semi permanen type 250 
Semi permanen type 120 
Semi permanen type 36 
Sumur 
Pagar besi 
Halaman 
Jembatan 
Fasilitas Umum 
Tanah  

Rp  1.263.000 
Rp     846.000 
Rp  1.160.700 
Rp     755.400 
Rp     819.500 
Rp     691.200 
Rp     610.800 
Rp     547.200 
Rp     498.600 
Rp     612.500 
Rp     208.142 
Rp       60.044 
Rp       67.500 
Rp     324.136 
Rp  1.714.000 

 

Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Toni Sianipar, menurutnya untuk 

menetapkan ganti kerugian selayaknya dilakukan secara langsung antara instansi 

pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak yang kemudian oleh 

Panitia Pengadaan Tanah diberikan penjelasan tentang hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam penetapan ganti kerugian, yang meliputi: 

a. Untuk tanah nilainya di dasarkan pada nilai nyata dengan memperhatikan 

NJOP tahun terakhir; 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah, seperti strategisnya lokasi toko 

bagi pemilik toko yang berpengaruh pada jumlah pelanggan, relokasi yang 

dilakukan pemerintah ke daerah yang rawan banjir, dan penyediaan fasilitas 

yang kurang lengkap pada daerah relokasi; 

c. Nilai taksiran bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang relevan seperti 

telepon, listrik dan PAM; 
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6. Pembayaran Ganti Rugi                                                                                                                             

 
Dalam mengadakan kegiatan pelepasan hak atas tanah dalam pembangunan BKT, 

Pemerintah Kota Jakarta Timur dalam melakukan kegiatan pembayaran ganti rugi 

dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai pengguna 

anggaran mengajukan permohonan kepada Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta. 

Permohonan yang diajukannya tersebut berupa permohonan Trace (batas yang 

dilepaskan) untuk kemudian memproses trace tersebut kepada Dinas Tata Kota 

DKI Jakarta menjadi suatu gambar yang nantinya akan disampaikan kepada Dinas 

Pekerjaan Umum DKI Jakarta. 

 
Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta kemudian mengajukan permohonan kepada 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk dibuatkan SK Gubernur, yang selanjutnya 

dengan SK Gubernur tersebut Dinas Pekerjaan Umum selaku pengguna anggaran 

akan mengajukan permohonan kepada P2T Jakarta Timur. Selanjutnya P2T 

tingkat Jakarta Timur mengadakan Rapat Koordinasi dengan semua anggota 

panitia dan dengan pengguna anggaran dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum DKI 

Jakarta untuk ditindak lanjuti oleh sekretariat P2T Jakarta Timur dengan membuat 

Surat Tugas Panitia yang ditanda tangani oleh Walikota Jakarta Timur. 

 
Setelah mengetahui Walikota Jakarta Timur, P2T kemudian mengadakan 

penyuluhan dan sosialisasi kepada warga masyarakat di 11 wilayah Kelurahan 

Jakarta Timur yang terkena proyek pelepasan hak atas tanah untuk BKT. 

Informasi, penyuluhan dan sosialisasi dilakukan agar masyarakat mengerti 

maksud dan tujuan dibangunnya proyek Banjir Kanal Timur, serta yang lebih 

penting adalah dampak positif langsung yang dirasakan oleh masyarakat 
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sekitarnya, disamping sebagai pengendalian Banjir. Disamping sosialisasi, 

kegiatan yang dilakukan meliputi inventarisasi, pengumuman hasil inventarisasi, 

musyawarah harga dan penyusunan daftar nominatif harga, seta pembayaran ganti 

rugi. Besaran nilai ganti rugi didasarkan pada status tanah. 

 
Setelah mengadakan penyuluhan, P2T kemudian melakukan pematokan Trace 

tanah yang akan dibebaskan, pematokan tersebut dihadiri oleh semua anggota P2T 

dan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Pematokan Trace tanah tersebut 

dilakukan P2T sebagai dasar kegiatan untuk mengadakan inventarisasi tanah yang 

akan dibebaskan. Inventarisasi tersebut dalam pelaksanaannya di bantu oleh 

Badan Pertanahan Nasional (BPN), Suku Dinas Tata Bangunan dan Suku Dinas 

Pertanian. Berdasarkan hasil pematokan dan inventarisasi tersebut kemudian P2T 

memproses semua data yang didapat untuk kemudian P2T membuat peta Rincikan 

atau Peta Bidang yang didalamnya tercantum nama pemilik lahan yang lahannya 

akan dibebaskan, Nomer Peta Bidang dan Luas Tanah. Berikutnya P2T 

melakukan pembayaran dengan warga masyarakat di masing-masing Kelurahan 

yang terkena proyek Banjir Kanal Timur. Dalam pembangunan BKT warga 

Jakarta Timur yang terkena pelepasan hak atas tanah kurang lebih berjumlah 250 

sampai dengan 300 Kepala Keluarga dari total penduduk sekitar 13.800 jiwa. 

 
Proses pembayaran ganti rugi tersebut berpedoman pada Peraturan Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penetapan Nilai 

Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan 

dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 



 26 

a. Setelah  berkas  lengkap  dengan SPH-nya,  kemudian  warga  dipanggil  oleh  

juru bayar/pengguna    anggaran    dalam  hal   ini  Dinas  Pekerjaan  Umum   

untuk menandatangani SPH, Kuitansi dan Surat Pernyataan Menerima NJOP. 

b. Kemudian  warga  diberikan  cek  yang  jumlahnya  sesuai  dengan  yang 

tercantum dalam  SPH,  Kuitansi  dan  Surat  Pernyataan  Menerima  NJOP 

dan sesuai dengan daftar  nominatif.  Cek  tersebut  diuangkan  di  Bank  DKI  

Cabang  Senen, Jakarta Pusat. 

c. Setelah  dibayar  oleh  pengguna  anggaran, lahan/tanah tersebut dikosongkan. 

Bagi warga diberi kesempatan menempati hanya dalam jangka waktu 14 hari, 

jika dalam 14 hari tidak mau membongkar, bangunan tersebut akan   

dibongkar oleh Satpol Pamong Praja. 

d. Berkas-berkas yang berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah yang sudah 

lengkap ditanda tangani oleh P2T dan diserahkan kepada Dinas Pekerjaan 

Umum  Provinsi DKI Jakarta. 

e. Data pelepasan tersebut lengkap dengan berkasnya kemudian oleh Dinas 

Pekerjaan Umum diserahkan kepada Biro Perlengkapan DKI Jakarta 

(Penyerahan Aset). 

 
Selanjutnya pembayaran ganti kerugian dilakukan dengan mekanisme sebagai 

berikut: 

a. Dalam rangka penetapan pemberian kompensasi, pemegang izin berkoordinasi 

dengan unsur pemerintah daerah dan jika perlu dapat meminta bantuan 

instansi/dinas teknis terkait setempat. 

b. Dalam rangka pelaksanaan pemberian kompensasi, pemegang izin wajib  

melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. 
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c. Pemegang izin dapat mulai melaksanakan penarikan konduktor setelah 

pembayaran kompensasi dilaksanakan atau setelah mendapat izin dari 

pemegang hak. Untuk menghindari adanya pendudukan tanah secara liar bagi 

tanah yang telah dibebaskan yang nantinya akan menambah beban kendala 

bagi pemerintah, maka lahan yang telah dibebaskan itu langsung dilakukan 

pengerukan, sehingga akan menutup kesempatan bagi para spekulan tanah 

untuk memanfaatkan keuntungan dari lahan tersebut. Pengerukan dengan 

segera dilakukan untuk mencegah oknum-oknum yang mencari keuntungan 

dan mengaku sebagai pemilik tanah itu bisa dihindari. Kekuatiran lainnya 

adalah mencegah adanya provokator agar masyarakat tetap bertahan untuk 

memperoleh ganti rugi yang lebih tinggi. Karena Potensi munculnya para 

spekulan yang mencari keuntungan, termasuk spekulasi yang dilakukan oleh 

para pengusaha akan membuka kemungkinan terhalangnya proyek Banjir 

Kanal Timur. 

d. Pembayaran kompensasi dibayarkan langsung kepada yang berhak. 

e. Pelaksanaan pembayaran disaksikan oleh pejabat daerah yang berwenang. 

 
Pemberian ganti rugi, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berpedoman pada pasal 16 

dan 17 Peraturan Menteri Negara Agraria No 1 Tahun 1994 dengan taksiran nilai 

tanah menurut jenis hak atas tanah adalah sebagai berikut : 

a. Hak Milik : 

1)  Yang sudah bersertifikat dinilai 100%; 

2)  Yang belum bersertifikat dinilai 90%; 
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b. Hak Guna Usaha : 

1)  Yang masih berlaku dinilai 80% jika perkebunan itu masih diusahakan 

dengan baik; 

2)  Yang sudah berakhir dinilai 60% jika perkebunan itu masih diusahakan 

dengan baik; 

3) Hak Guna Usaha yang berlaku dan yang sudah berakhir tidak diberi ganti   

kerugian jika perkebunan itu tidak diusahakan dengan baik; 

4) Ganti kerugian tanaman perkebunan ditaksir oleh Instansi Pemerintah 

Daerah yang bertanggung jawab di bidang perkebunan dengan 

memperhatikan faktor investasi, kondisi kebun dan produktifitas tanaman. 

c.  Hak Guna Bangunan : 

 1) Yang masih berlaku dinilai 80%; 

 2) Yang sudah berakhir dinilai 60% jika tanahnya masih dipakai sendiri atau 

oleh orang lain atas persetujuannya dan bekas pemegang hak telah 

mengajukan perpanjangan/pembaharuan hak selambat-lambatnya 1 Tahun 

setelah haknya berakhir atau hak itu berakhir belum lewat 1 tahun. 

d.  Hak Pakai : 

 1) Yang   jangka   waktunya   tidak   dibatasi   dan   berlaku   selama   tanahnya   

      dipergunakan untuk keperluan tertentu dinilai 100%; 

 2)  Hak Pakai dengan jangka waktu paling lama 10 tahun dinilai 70%; 

 3) Hak Pakai  yang  sudah  berakhir  dinilai  50%  jika  tanahnya  masih 

dipakai sendiri atau oleh orang lain atas persetujuannya dan bekas 

pemegang hak telah mengajukan perpanjangan/pembaharuan hak  selambat-
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lambatnya 1 tahun setelah haknya berakhir atau hak itu berahir belum lewat 

1 tahun. 

e.  Tanah   wakaf   dinilai   100%   dengan   ketentuan   ganti   kerugian   diberikan  

     dalam bentuk  tanah, bangunan dan perlengkapan yang diperlukan. 

f. Diberikan uang santunan yang besarnya tidak ditentukan kepada pemilik tanah  

      dengan jenis : 

1) Mereka yang menempati bekas hak guna bangunan yang tidak memenuhi 

syarat. 

2) Mereka yang menempati bekas hak pakai yang tidak memenuhi syarat. 

 
Pembayaran ganti rugi pada prinsipnya diarahkan kepada pemilik tanah atau 

kepada mereka yang diberikuasa sah oleh pemilik. Sistem pembayaran ganti rugi 

dengan cara tunai, baik dengan pembayaran langsung berbentuk uang atau 

berbentuk cek. Besarnya ganti rugi ini dibayarkan sesuai dengan kesepakatan para 

pihak dan tidak dikenakan pemotongan dengan dalih apa pun, karena untuk biaya 

administrasi telah dianggarkan langsung oleh P2T. Biaya peralihan hak atas 

pelepasan tanah, sama halnya dengan peralihak hak atas tanah pada umumnya, 

yaitu dikenakan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 

yang biaya ini juga ditanggung oleh P2T bagi pemilik tanah yang akan menerima 

uang ganti rugi baik itu akibat pelepasan hak atas tanah maupun akibat 

pencabutan hak atas tanah.  
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C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pelepasan    
     Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Banjir Kanal Timur 
 

1. Faktor Pendukung 

 
Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk 

pembangunan BKT adalah sebagai berikut : 

a) Asas manfaat, kegunaan dari proyek pelepasan tanah pasti untuk kepentingan 

umum tidak pandang golongan, derajat, dan lainnya. Faktor yang paling utama 

dalam pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan BKT adalah bahwa 

kegunaan dari proyek itu sendiri bermanfaat untuk sebagian besar masyarakat 

yaitu bermanfaat untuk mengurangi banjir yang sering terjadi di wilayah 

Jakarta. 

b) Tersedianya anggaran untuk pembangunan BKT yaitu Total biaya 

pembangunannya Rp 5 triliun, terdiri dari biaya pelepasan hak atas tanah Rp 

2,5 triliun (diambil dari APBD DKI Jakarta) dan biaya konstruksi Rp 2,5 

triliun dari dana APBN Departemen Pekerjaan Umum. 

c) Dibentuknya Tim Appraisal (lembaga penilai yang netral yang telah mendapat 

lisensi dari pemerintah maupun yang independen) berdasarkan Keputusan 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2049 Tahun 2004 Tentang Penetapan 

Penunjukkan Lembaga Penilai Independen (Appraisal) Dalam Rangka 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Provinsi DKI Jakarta yang 

berguna untuk untuk menghindari unsur penilaian yang bersifat subjektif dan 

menghindari pandangan negatif dari masyarakat dalam penentuan harga ganti 

ruugi, maka pemerintah tidak sepihak dalam penentuan harga ganti rugi akan 

tetapi , membentuk tim penaksir harga dari lembaga yang independen. 
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d) Terwujudnya peran-peran dari pejabat yang berwenang seperti Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan lokasi pembangunan BKT untuk 

kepentingan umum dengan berkoordinasi kepada instansi terkait, antara lain : 

Kanwil BPN wilayah DKI Jakarta dan Departemen Pekerjaan Umum; 

Walikota Jakarta Timur yang membentuk Panitia Pengadaan Tanah (P2T); 

P2T yang memberikan informasi penting dalam pembangunan BKT melaui 

musyawarah, sosialisasi dan penyuluhan; Kantor Pertanahan Jakarta Timur 

yang membuat Surat Pelepasan Hak (SPH) yang ditandatangani oleh warga 

yang terkena pelepasan hak atas tanah; Camat dan Lurah yang mendata warga 

dan menyaksikan pembayaran ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah 

tersebut. 

  
2. Faktor Penghambat 

Adapun faktor penghambat dalam pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan 

BKT adalah sebagai berikut : 

a) Sertifikat palsu 

P2T menemukan banyak sertifikat palsu, ternyata banyak cara yang dapat 

dibuat untuk memalsukan sertifikat tanah. Sertifikat yang ditemukan berubah 

warna menjadi agak kekuningan sehingga surat yang terlihat terkesan sudah 

lama dan usang. Setelah diselidiki pihak kepolisian ternyata sertifikat tanah 

tersebut itu palsu. 

b) P2T dilaporkan oleh pihak yang berwenang 

P2T pernah dilaporkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan karena urusan 

gantirugi yang dikonsinyasi. Pihak-pihak ini kemudian menggugat P2T 
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sehungga P2T diperiksa oleh penyidik. Tidak dipungkiri, penyidikan ini 

menghambat kelancaran proses pelepasan hak atas tanah. 

c) Sengketa lahan 

Persoalan sengketa lahan yang terjadi di Perum Perumnas di Kelurahan 

Malaka Sari dan Malaka Jaya. Pada bulan September dan Okrober 2009, lahan 

perumnas sudah dikonsinyasi, namun pembongkaran masih sangat lamban. 

P2T sudah melakukan sosialisasi di kantor kelurahan dan difasilitasi. Tapi, 

beberapa warga tidak menepati waktu membongkar sendiri rumah mereka. 

Kemudian warga yang menempati lahan, memiliki akta jual beli tanah, namun 

dalam proses pelepasan hak atas tanah, lahan-lahan warga justru diklaim oleh 

Perum Perumnas. Akibatnya, pelepasan tanah terhambat dan memengaruhi 

pekerjaan fisik di lapangan. 

d) Penolakan ganti rugi 

Salah satu warga yang menolak diberikan ganti rugi, Ngadimun, mengatakan, 

nilai ganti rugi yang diberikan hanya sesuai nilai jual objek pajak (NJOP). 

Padahal, dia mengaku sudah pernah menyampaikan kepada tim Panitia 

Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur agar membayar lahanya di atas nilai 

NJOP, yaitu Rp 2.176.000. Karena itu, P2T menunda pembayaran ganti rugi 

tanah milik Ngadimun. 

e) Kasus jalan warga 

Ada beberapa jalan warga yang melintang di saluran BKT yang diakui dimilki 

warga setempat, namun Tim P2T yang menelusuri status tanah ini menyatakan 

jalan warga termasuk fasilitas umum sehingga merupakan hak milik 

pemerintah. Perbedaan pendapat inilah yang menyebabkan terjadinya 
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perselisihan sehingga pekerjaan saluran BKT terhambat. Negosiasi dengan 

pengklaim jalan warga sudah dilakukan tetapi tetap tak ada kata sepakat. 

Warga menuntut harga yang relatif tinggi. 

f) Terganjal penggusuran makam 

Ada sekitar 650 makam di TPU Pondok Kelapa yang akan dipindahkan ke 

TPU Kalisari. Penggusuran bisa dilakukan jika sudah mendapat izin dari ahli 

waris, akan tetapi Menurut Kasudin Pemakaman Jakarta Timur DR. Made 

Sudiartha, pihaknya kesulitan untuk menghubungi pihak ahli waris karena 

alamat mereka banyak yang sudah pindah dan beberapa tidak jelas. 

g) Kepedulian masyarakat yang masih rendah 

Kepedulian masyarakat untuk mengorbankan tanahnya dinilai masih rendah 

dan masih ada kelompok masyarakat yang beranggapan bahwa kepemilikan 

tanah sampai saat ini menganut system kepemilikan yang bersifat mutlak, 

yaitu kepemilikan hak atas tanah yang tidak dapat diganggu guggat oleh 

siapapun termasuk diganggu gugat oleh pemerintah. 

h) Kondisi perekonomian yang tidak menentu 

Maju mundur kondisi perekonomian nasional Indonesia akan mempunyai 

pengaruh langsung kepada perekonomian secara pribadi maupun golongan, 

yang dampak itu akan punya pengaruh kesinambungan terhadap pelepasan hak 

atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum. 

 

D. Upaya Penyelesaian Terhadap Faktor Penghambat 

 
Panitia Pengadaan Tanah dalam melaksanakan pelepasan hak atas tanah banyak 

menemukan sertifikat palsu yang dimiliki oleh warga Jakarta Timur, untuk 
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mengatasi hal tersebut P2T mendata kembali di Kantor Pertanahan Jakarta Timur, 

diteliti kebenaran sertifikat yang ada, jika sertifikat masih ada yang belum terdata 

oleh kantor pertanahan, maka dibuatkan kembali sertifikat yang asli agar dapat 

dilakukan pembayaran ganti rugi. 

 
Persoalan sengketa tanah yang terjadi di Perum Perumnas di Kelurahan Malaka 

Sari dan Malaka Jaya pada pembangunan BKT yang diklaim oleh beberapa pihak 

akhirnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur dan oleh 

P2T biaya ganti rugi terhadap sengketa tanah tersebut dititipkan di pengadilan 

tersebut agar proses pelepasan hak atas tanah tetap berjalan lancar. 

  
Kesadaran para pemilik tanah dalam mengorbankan tanahnya demi kepentingan 

umum dinilai masih rendah, terbukti saat ada pelepasan hak atas tanah para 

pemilik tanah masih ada yang mengharapkan uang ganti rugi yang sebesar 

mungkin dengan harapan setelah tanahnya dilepaskan. Para pemilik tanah tidak 

akan terlantar , keluhan dan harapan warga ini belum terdengar sepenuhnya oleh 

pihak pemerintah, terbukti setiap pemberian ganti rugi masih nerpatokan kepada 

harga NJOP dan diketahui bersama harga NJOP itu sendiri masih dibawah harga 

pasaran yang ada dii dalam masyarakat. 

 
Pemerintah dalam mengatasi hal tersebut menunjuk suatu tim independent 

(appraisal) untuk melakukan taksiran besarnya ganti rugi. Tim ini bukan berarti 

sembarang tim bentukan orang-orang tertentu, akan tetapi tim yang legal artinya 

ada legalisasi yang dikeluarkan oleh lembaga berkompeten. Tim ini mempelajari 

dan membuat harga taksiran tanah yang akan dilepaskan dan setelah taksiran itu 

dianggap tepat maka tim akan membuat laporan kepada P2T, kemudian P2T 
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menyampaikan hasil taksiran kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang 

menerima laporan dari P2T bisa menerima atau menolak harga taksiran yang 

disampaikan kepadanya, kemudian setelah ada kepastian tentang menerima atau 

menolak usulan harga dari tim appraisal, pejabat yang bersangkutan 

menyampaikan kepada para pemilik tanah melalui P2T. 

 
Apabila para pemilik tanah menyetujui taksiran harga ganti rugi yang dibuat tim 

independent, maka bisa segera dilakukan pembayaran ganti rugi tanah, namun 

apabila ternyata para pemilik tanah tidak bersedia menerima harga taksiran 

tersebut, maka Gubernur untuk tingkat Provinsi atau Menteri untuk tingkat 

Departemen dapat mengadakan musyawarah lagi dengan para pemilik tanah untuk 

mencari kesepakatan baru. Kalau ternyata para pemilik tanah tidak bersedia 

mengadakan musyawarah lagi, maka Pemerintah dapat langsung mengusulkan 

kepada Presiden untuk dilakukan pencabutan hak atas tanah, dengan uang ganti 

rugi yang dititipkan ke Pengadilan.   

 
Penyelesaian terhadap kasus jalan swadaya, pemerintah melalui kontraktornya 

menggali lebih dahulu jalan swadaya yang ada, setelah itu orang-orang mengaku 

sebagai pemilik jalan itu berdatangan. Dari sini pemerintah mengetahui siapa saja 

yang memiliki bukti kepemilikan tanah. Pihak kelurahan kemudian menjadi 

mediator dengan menawarkan biaya kompensasi dan menegaskan bahwa tidak ada 

biaya pelepasan hak atas tanah bagi jalan swadaya. 
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