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2. Keanqgotaan
KeanggotaanPanjaAsetTanahdanRumahDinasdilingkungan
Kemhan/TNl terdiri dari 4 orang p*pintn.d.un 19 anggota Komisi I

DPRR|denganKetuaPelaksanaHarianMayjenTNl(Purn)Salim
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Berikut adalah daftar nama anggota Panla Aset Tanah dan Rumah

Dinas di lingkungan Kemhan/TNl:

Komisi I DPR Rl itugas
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tanah dan bangunan dan

Nl, agar Permasalahan Yang

t menghambat tugas Pokok

tang.

!

Tujuan Laporan Akhir Panja Aset Tanah Kemhan/TNl Komisi I

DpR Rl diharapt.un Juput meniadi bahan dan landasan kerja bagi

Komisi I DPR Rl dalam upqya menyelesaikan masalah

tanah/bangunan di lingkungan Kemhan/TNl

DiharaPkan Panja Aset Tanah in

untuk:
1) Sinkronisasi penerapan kebijakan pene-rtiban rumdis iti

lingkungan r,eiiga angkatan dalam jajaran Kemhan/TNl melalui

kebijakan perumahan yang proporsional melalui mekanisme

musyawarahyangdilaksanakansecarakonsisten.
2) Memperkuat iamilnan kepastian hukum dengan meningkatkan
' 

upaya sertifikasi atas semua aset negara di lingkungan

Kemhan/TNl agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat

muncu! oi remiloian hari terkait dengan klaim pihak ketiga atas

hak terhadaP aset tersebut'

Panja bertujuan untuk:

1) Membenahi aset-aset TNI

dinas, baik Yang dihuni

yang meiiPuti tanah dan ruman

oleh purnawira, veieran mauPun

anggota aktif TNI

z; tueiJruran inventarisasi asei-aset TNI dan memberikan

rekomendasi agar seluruh kebutuhan TNl, baik itu yang



mengenai pangkalan, asrama, maupull rumah dinas dapat

terpenuhi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

3) Mencari solusi yang menyeluruh dan komprehensif terhadap

penyelesaian rumar, dinas dan aset tanah di lingkungan

Kemhan/TNl
\

4. Keqiatan Pania Aset Tanah

@an Rumah Dinas di lingkungan Kemhan/Tttll

melaksanakan kegiatan pada Masa Persidangan ll hingga Masa

Persidangan tV Tahun Sidang 2009'?010 dengan meiakukan

pendataan Oan inventarisasi aselaset 
'fNl yang meliputi tanah

maupun rumah dinas di lingkungan Kemhan/TNl untuk

ditindaklanjuti melalui rapat-rapat yang diadakan bersama pihak-

pihak yang terkait dengan permasalahan tanah dan dumah dinas'

di lingkungan Kemhan/TNl. Sedangkan pada Masa Persidangan

ffl rringgi Masa Persidangan lV Tahun Sidang 2010'2011,

Panja Aiet Tanah darr Rumah Dinas di lingkungan Kemhan/TNl

melaksanakan tindak lanjut atas berbagai konflik tanah yang

melibatkan TNI dah masyarakat melalui kunjungan lapangan ke

daerah.

Selanjutnya, selama menunggu perumusan solusi komprehensif,

diadakan moratorium terhadap beibagai bentuk upaya

pengosongan paksa dalam upaya penertiban penggunaan rumah

dinas Kemhan/TNl dari penghunian oleh pihak-pihak yang

dianggap tidak berhak oleh TNl.

Tindak lajut kegiatan panja yang mencakup status hukttm antara

lain meliputi:
1) Penuntasan program seftifikasi terhadap seluruh aset tanah

milik sah KemhaniTNl dengan dukungan berbagai upaya



sumber pembiayaan, tanpa menunggu pos-pos anggaran yang

ada.

2)Penetapanbatas-batasfisikpenguasaandariasettanah
Kenrhan/TNl melalui pengukuran ulJng dan sebagainya, antara

PN.

ermasalah, terutama tentang

tus hak kePemilikan Yang sah

maupun hak penggunaan aset tersebut yang secara hukum

betum jelas d;;;.da pihak siapa. Upaya ini akan ditempuh

melalui kerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Polri'

perumahan. BegituPun denga

ian Perumahan bagi PaTa

ketidakPastian' SebaliknYa,

personil KemhaniTNl yang menguasai rumah dinas yang tidak

sesuaidenganketentuanyangber|akusepertipenguasaan
rumah dinas lebih dari satu atiu yang melakukan perubahan

fungsi.
6) Pengadaan dan pembangunan rumah singgah bagi seluruh

prajurit antara lain ditemPu

rusunawa Yang telah dibang

Pemanfaatan itu dilakuk

penugasanKernhan/TNlyangpelaksanaannyadilakukan
melaluikoordinasiclankeqasamadenganKementerianPU,
KemenPera dan sebagainYa'
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A. lJlasa Persidangan ll - lV Tahu

dengan:
1) Kementerian Fenahanan

kyat
um

ta

6i KePala BPN

7) KelomPok masYarakat

Sebelum secara definitrf Panja Asgt 
-la1ah/Rumah 

Dinas

KemhaniTNlterbentuk,KomisilDPRRttetahmengadakil"n
berbagai rrpri J.ngun stakeholders sebagai perkuatan_data

dan informasi serla landasan pentingnya pembentukan Panja

ini. secaru iinri, berikut adalah kegiata,n Panja Aset Tanah dan

Rumah Dinas: 1

1) 4 Januari 2010:

Komisi I DPR Rl menerima

Pusat Forum Koordinasi Pen

Polri seluruh Indonesia, lk

Bulak nrnt.i, dan Forunr Keluarga Besar penghuni Perumahan

Angkub.

Audiensi ini belum merupakan bagian dari kegiatan Panja Aset

Tanah dan Rumdis TNI karena disetenggarakan sebelum

terbentuknyupuniu'Namuninformasi,materidanpoinylng
terkandung di dalamnya memiliki keterkaitan dengan kegiatan
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an Kumah Dinas TNI' Dalam

audiensiini,wargamenyampaikanberbagaipersoalandan
keluhanterkaitkonflikmengena|lahantanahc|anperumahan
yang mereka temPati dengan TNI'

2\ 14 Januari 2010: -- ,.,^^-)i^.
RDpu Komisi I DpR Rl dengan Forum Koordinasi Penghuni

Rumah Negara Kemhan/TNl-Polri seluruh Indonesia dan warga

penghuni tanah/kompteks perumahan di lingkungan

Kemhan/TNl.

RDPU ini juga belum merupakan bagian dari kegiatan Pania

Aset Tanah dan Rumdis TNI karena cliselenggarakan sebeluTn

terbentuknyapanla.Namuninformasi,materidanpoinyang
terkandung di dalamnya memiliki keterkaitan ciengan kegiatan

yang at<an dilakukan oten panla' Beberapa pcin penting yang

Oisampait<an dalam RDPU ini adalah:

a. Tidat< semua aset tanah TNI legal kepemilikannya dimana

sebagian besar merupakan tindakan okupasi terhadap tanah

yanglangsungdikuasainegara,tanahnapol'danjugatanah
rakYat.

b. Proses inventarisasi yang dilakukan oleh Tl'll sangat lemah

dan tidak ada sinkronisuri dengan Kemkeu dan BPN.

c. sengketa yang terjadi antara itrtt oengan warga antara lain:

sengketannasalahkepemilikanatastanah,sengk,e^ta
terhadap bukti kepemilikan (ser;ifikat hak pakai), dan

sengketa mengenai rumah dan tanah'



3) 20 Januari 2010

RDP Komisi I DPR Rl dengan Pejabat, Kementerian

Pertahanan,nejabatMabesfftffdanPejabatMabes3
Angkatan (TNl-AD, TNI-Al dan TNI-AU)

DalamiRDP ini dibahas tiga permasalahan terkait konflik aset

tanah/rumah dinas di lingkungan Kemhan/TNl yaitu:

a'Adanyakeinginandariwargapenghunirumahdinasuntuk
menaikkanstatusgolonganrumahdinasyaitu.darigolongan
t dan gotongai li menjadi golongan ill sehinga

purnawiraiLrtruigu dapat memiliki rumah dinas yang

ditemPatinYa.

b. sesuai Peraturan Presiden Rl Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Cara PenetaPan Status Ru

penetaPan status rumah

Menteri dengan cara Pe

golongan lll.-Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai telegram

lJlenhan Nomor sT/171200& menyatakan bahwa Kemhan/TNl

belummempunyairenCanamemberikanizinperubahan
status rumah Eolongan ll menjadi golongan lll'

c.Dalampelaksanaanpenertibanrumahdinas'masih
dirasakanadanyatebangpi|ih/ketidakadi|an.

4) 10 Pebruari 2010:

Rapat lntern Panja

Dalam rapat intern ini dihasilkan sebuah kesimpulan yaitu:

a. Panja Aset Tanah/Rumah Dinas Kemhan/TNl Komisi l DPR

Rl dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi I

DPRR|tanggal2lJanuari2010yangberanggotakanunsur
Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR Rl

b. Panja dibentuk berlujuan:



-Membenahiaset-asetTNlyangmeliputitanahdanrumah
dinas, bait< yang dihuni oleh purnawira' veteran maupun

anggota aktif TNI'

-Melakukaninventarisasiaset-asetTN|danmemberikan
rekomenduri ugri seluruh kebutuhan TNl, baik itu yang

mdngenai pangkalan, asrama' maupun rumah dinas

dapat terpenuhidalam kurun waktu 5 (lima) tahun'

- lvlencari solusi yang menyeluruh d.un kcmprehensif

terhaclap penyelesaian 
'utnun 

dinas dan aset tanah di

lingkungan Kemhan/TN l'

c. Rencina Prograrn Kerja Panla:

- Panja merencanakan akan memulai kegiatan untuk 3

(tiga) butan p.J"u, dilanjutkan dengan 3 (tiga) bulan

berikutnYa'
.HasilkegiatanPanjadi|aporkandalamRapatlntern

Komisi I DPR Rl'

-Da|amMasaPersidangan|lTahunSidang2009-2010,
Panjaakanmelakukaninverrtarisasiterhadapaset
usana/nisnis, aset tanah maupun aset 

. 
rumah dinas

termasuk .inventarisasi surat tanah di lingkungan

Kemhan/Ttttt yrnq telah bersertifikat maupun yang belum

berserlifikat.
- Panja merencanakan akan mengundang Badan

Peftanarran Nasional (BPN), Kejaksaan Agung dan

Kepolisiantlegaranepuntirlndonesiadanpihak-pihak
lainnya yang" terkaii dengan permasalahan aset

tanah/Rumah Dinas di lingkungan K9T!?n/TNl dalam

masa Persiclangan lll Tahun Sidang 2009-2010'

-Sebelumm.r.n.anakankegiatan,Panjaakanmenyusun
Term of i,'t''""' (TOR) dan menugaskan Staf Ahli

KomisiIDPRRltrntukmempersiapkanToRtersebut.



- Menugaskan Sekretariat Komisi I DPR Rl untuk

menyusun p,"t reiease dan mengagendakan jumpa

pers bersu*, 
j.ngun ru.nt.ri pertahanan dan Panglima

TNI guna membahas moratorium atau penghentian

tindakan p.nggututun terfrq!.a.9 ptlgl':ni aset

ii.riltrturi- itus Kemhan/TNl sampai adanya

penyelesaian kompretrensit terhadap permasalahan

tersebut.
-MengumpulkankembalidatadanhasilkerlaPanjaAset

Tanah/Ru*uf,Oinu'Kemhan/TNlKomisilDPRRl
periode 2004 - 2009 serta sumber-sumber lainnya yang

masih valid dan kompeten terhadap permasalahan

tersebut.

5) 14 APril 2010:

Rapat Intern Pania Aset Tanah/Rumah Dinas ci Lingkungan

Kemhan/TN|.RapatinimerancangagendakegiatanRDPPan|a
dengan stakeholder terkait'

6) 22 APril 2010:

RDP Komisi i Upn Rl dengan Pejabat, Kementerian

Pedahanan, eritntt Mabes fftif dan Pelabat Mabes 3

Angkatan (TNl-AD, TNI-AL dan TNI-AU)'

Berikut adalah kesimpulan RDP tersebut:

a. Pania minta--t<e*nun dan .Mabes 
TNI untuk melakukan

penyelarasan data mengenai tanah dan rumah dinas antara

Kemhan dengan Mabes TNI'

b. Panla minia Kemhan/Nlabes TNI untuk segera

mempersiapkan data aset tanah yang sudah siap untuk

disertifikatkanberikutperencanaana|okasianggarannVa'

10



c'PanjamintaKemhan/MabesTNluntukmengajukan
anggaran yang dibutuhkan bagi perbaikan Rusunawa'

rumah dinas dan asrama ag tr pLrumahan tersebut dapat

aktif '

tugas, Panja mint'a kep

TNl/Ketiga Matra agar daPat

penrvira TNI aktif Yang men

dinas, maupun puinu*itt yang secara ekonomis mampu'

untult menyerahkan rumahnyJ kepada pemerintah dalam

iangka waktu satu bulan ke dePan'

e. Dalam rangka untuk mendukung upaya penyelesaian

berbagai permasalahan perumahan dinas' Panja minta

kepadat<emnaniMabesTNIuntukSegerameIakukan
eva|uasikemba|iterhadaprancanganperubahanstatDs
golongan Perumahan'

f. Panja minta Kemhan/Mabes TNI agar membuat secara lebil'r

terinci total kebutuhan rumah dinas untuk setiap angkatan

perlokasidantipenya,sertaperkiraana|okasianggarannya.
g.Untukmemudahkanupayrpenertiban.perumahandinas'"Paniamintaagai.jajaranKemhan/MabesTNlSegera

mempersiapkan data perumahan dinas yang dikuasai

Secara tidak benar oleh pihak yang tidak berhak, dan yang

digunakanSecaratidaksesuaidenganperuntukkannya.
h. pJnja minta Kemhan/Mabes TNI untuk melengkapi data atas

KasusperumahanSecaraakurat(menurutdatasementara
terdapatlebihc|ari6000unit),bei.ikutusuIan
penyelesaiannva sampai cengan anggarannya sesuai

dengan ketentuan Peratur

i. Panja meminta untuk mas

mengajukan alokasl,angg

,t 'l



dihadiri oleh Kementerian Pertahanan' Kementerian

PekerjaanUmumdanKementerianPerumahanRakyat'
d. Panla tanaUiumaf' dinas Komisi I DPR Ri minta

kementerianPekerjaanumumbersama-Samadengan
kementerianPertahunun,MabesTNldanketigamatraserta
Bad,anPertanahanNasionaluntukme|akukanevaluasi
terhadap status golongan rumah dinas TNI secara

menyeluruh l.ngun membentuk tim yang terdiri dari

Kementerian pert-ahanan, Mabes TNI' Mabes 3 angkatan'

Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan

Nasional.

8) 10 Juni 201C:

fiapat Panja dengan Dirlen Anggaran.d?n.Diqen Kekayaan

Negara Kementeiian Keuangan, Pejabat Mabes TNI' dan

eellnat Kementerian Pertahanan Rl'

Dalamrapatinidihasi|kankesimpulansebagaiberikut:
a'PanjaAsetTanah/RumdisdiLingkunganKemhan/TNt

Komisi I DPR RI minta Kementerian Pertahanan dan Mabes

TN|untukSegeramenyiapkandataasettanahyangte|ah
siaP untuk disertifikasi.

b.PanjaAsetTanah/RumdisdiLingkunganKemhan/TNt
Konrisi t DPR Rl minta agar alokasi anggaran sertifikasi di

KementerianKeuangantidakmengganggualokasianggaran
Kementerian Pertahanan dan TNI'

c.PanjaAsetTanahlRumdisdiLingkunganKemhan/TNl
KomisilDPRRtmintaKementei.ianKeuangandapat
menyelesaikan PMK dalam jangla waktu 3 (tiga) bulan.dan

Panja Juga minta Mabes TNI dan Kemhan iuga

menyelesuit un dalam waktu 3 (tiga) bulan agar terjadi

sinkionisasi untuk me$;pefgeoat proses penyelesaian terkait

13



denganmas|ahruis|ag'Berkaitandenganmasa|ah|apangan
udara Juanda, Panja minta Kementerian Keuangan dan

Kementerian Perta-hanan untuk melakukan koordinasi

dengan Kenienterian BUMN dan Direktur Angkasa Pura I

dalam menyelesaikan termainal Bandara Juanda tersebut

selbmbat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan'

9) 16 Juni 2010:

iapat panja dengan Badan Pertanahan Nasional' Adapun

kesimpulan dari rapat ini adalah sebagai berikut:

a. Panja minta Badan Pertanahan Nasional untuk dapat

menyelesaikan sertifikat tanah milik pemerintah yang

digunakan oleh Kementerian Perlahanan dan Mabes TNI

beserta ketiga matra yang secara dministratif telah

memenuhi persyaratan untuk proses sertifikasi' Berkaitan

dengan hal tersebut, panja minta agar dilakukan koordinasi

denlan Badan Pertanahan Nasional untuk menentukan

lokasi tanah yang teiah siap disertifikasi beserta alokasi

anggaran paling lambat pada 15 Juli 2C10'

pania sepakat untuk mengalokasikan kebutuhan anggaran

sertifikasi aset Kementerian Peftahanan/TNl tersebut

(bersifat "on top") untuk dialokasikan pada TA 2011'

badan pertanahan Nasional menyanggupi penyelesaian

b.

d.

14



iembusan kepada Kantor Wilayah Badgn Pertanahan

Nasiona|danKepalaBadanPertanahanNasional.
e'BadanPeftana|ranNasionalsepakatakanmengusahakan

semaksimal mungkin untuk mengamankan aset tanah milik

negarayangdip"ergunakano|ehKementerianPertahanan
dah Mabes TNI- berdasai'kan peraturan perundang-

undangan Yang berlaku'

10) 28 Juli 2010:

nrjp panja dengan Dirjen An lgaran Kemkeu, Pejabat BPN,

Pejabat Kemhan dan Pejabat Mabes TNI'

Rapat dengar pendapat ini menghasilkan kesimpulan sebagai

berikut:
a. Panja Aset Tanah Komisi I DPR Rl memberikan apreslasl

xepaoa Kementerian Pertahanan yang telah_menyusun data

teit<ait rekapitulasi aset tanah Kementerian Peftahanan dan

TNI yang disertifikatkan. Terkait dengan data tersebut, Panja

minta kepada Kementerian Pertahanan untuk

menyampaikan laporannya secara lebih terperinci dengan

urutan prioritas atas tanah yang telah siap untuk

disertifikatkan.
b. Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Peftahanan

akan melakukan verifikasi atas tanah{anah tersebut baik

Secaraadministratifmaupunfisiktelahsiapuntuk
disertifikasi besefta anggaran biayanya dan disampaikan

kepadaKementerianKeuanganpalinglambattangga|2
Agustus 2010.

c. Komisi I DPR Rt dan Kementerian Pertahanan sepakat

untuk mengalokasikan anggaran tersebut sebagai anggaran

"on top" ttninggu tidak mengganggu anggaran reguler dari

Kementerian Perlahanan'

15
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d. sebagai tahap awal diusulkan penambahan sementara

anggaran untuk sertifikasi tanah sejumlah Rp'

300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) dengan skala

prioritas,

11) 2 Desember 2010:

nop dengan sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat,

Sekjen Kemhan, Sekreiaris Jenderal Kementerian Pekerjaan

Umum, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan,

Asrenum dan Aslog Mabes TNI serta Asrena, Aslog 3 Angkatan

(TNI-AD, Tl'll-AL dan TNt AU)'

Berikut adalah kesirnpulan dari RDP tersebut:

a. Panja Aset Tanah/Rumdis Kemhan/TNl Komisi I DPR Rl

memahami bahwa pemenuhan kebutuhan perumahan untuk

prajurit Kemhan/TNl menjadi tugas dan tanggung jawab '
n.gutu dan panja memberikan dukungan maksimal terhadap

upaya pemerintah datam rangka pemenuhan kebutuhan

perumahan tersebut.

b. Panja aset tanah/rumah dinas Kemnan/TNl Komisi I DPR Rl,

meminta Kementerian Pertahanan, Kementerian Perumahan

Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan

koordinasi dengan Pemeriittah Daerah, terkait dengan

penggunaan rusunawa yang tidak atau belum dihuni, agar

Oapiidigunakan oleh prajurit Kemhan/TNl. Dalam hubungan

ini, panji Aset Tanah/Rumdis Kemhan/TNl Komisi I DPR Rl

meminta kepada Kementerian Pertahanan agar mendorong

para prajurit agar dapat bersama-sama dengan ntasyarakat

dalam menempati rusunawa tersebut'

c. Panja Aset Tanah/Rumdis Kemhan/TNl Komisi I DPR Rl

memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan

Unium yang telah bersedia tnengalckasikan anggaran guna

16



memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar yang diperlukan

demi perbaikan kualitas rusunauJa'

d. Panja Aset Tanah/Rumdis Kemhan/TNl Komisi i DPR Rl

memberikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan

Rakyat yang sedang menyelesaikan pembangunan dua

p;[h enam"set.ngrh twin block rusunawa di tahun 2010

dan sebanyak tigi puluh tiga twin block rusunawa pada

tahun 2011 ying akan diperuntukkan bagi prajurit

Kemhan/TNl.

e. Panja aset tanah/rumdis Kemhan/TNl Komisi I DPR Rl

merekomendasikan kepada Kementerian Pertahanan,

Kementerian Perumahan Rakyat dan Kernenterian

Pekerjaan Umum untuk membuat tim terkait dengan

penanganan penggunaan aset tanah milik Kemhan/TNl

secara liar untuk drprt dibangun rusunawa yanE akan dihuni

prajurit TNl, purnawira dan PNS Kemhan dalam bentuk

"konsolidasi tanah".

f. Panja Aset Tanah/Rumdis Kemhan/TNt Komisi I DPR Rl

menyesalkan bahwa PMK yang mengatur tentang ruislag

yang seharusnya sudah selesai paca bulan Juli 2010 namun

sampai bulan September 2010 belum terselesaikan' Untuk

itu Panja Aset Tanah/Rumdis Kemhan/TNl minta agar

Kementerian Keuangan dalam waktu 1 (satu) bulan dapat

menyelesaikan proses PMK yang mengatur tentang ruislag

karena sejak tahun 2005 terhenti di Kemkeu'

g. Panja Aset Tanah/Rumdis Kemhan/TNl Komisi I DPR Rl- 
meminta Kementerian Pertahanan untuk menyampaikan

laporan terkait kasus perumahan TNI khususnya 6.658

kasus penggunaan rumdis TNI yang dihuni oleh yang tidak

berhak sehingga Panja dapat m^nyampaikan penjelasan

kepada masYarakat.
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B. Masa Persidangan lll- lV Tahun Sidang 2c1A'2011

Selanjutnya, pada masa persidangan lll hingga masa

persidangan lV tahun sidang 2010-2A11, Panja Aset Tanah dan

Rumah Dinas di Lingkungan Kemhan/TNl menindaklanjuti hasil

audien\si sebelumnyi melalui kunjungan lapangan ke daerah.

Pelaksanaan audiensi beserta tindak lanjutnya, yakni sebagai

berikut:

11 26 APril 2011:
Pertemuan Komisi I DPR Rl dengan Menteri Pertahanan dan

Panglima TNI membahas terjadinya insiden bentrokan Anggota

TNI dengan warga Kebumen, Jawa Tengah'

Pertemuan ini menghasilkan beberapa catatan sebagai berikut:-

a) Komisi I DPR Rl memahami penjelasan yang disampaikan

secara terbuka oleh Menteri Pertahanan dan Panglima TNI

beserta jajarannya terkait dengan permasalahan status tanah

latihan TNI yang berdampak pada terjadinya insiden

bentrokan Anggota TNI dengan warga yang belum lama ini di

wilayah latihan TNI dr Kebumen, Jawa Tengah'

b) Komisi I DPR Rl mendesak Pemerintah untuk melakuKan

beberaPa hal sebagai berikut:

1. Dalam waktu dekat menyelenggarakan pembahasan

secara terpadu antara Pemerintah dengan Komisi I DPR

Rt, dalam hal ini Panja Aqet Tanah TNl, untuk

menemukan solusi konkrit (antara lain anggaran

serlifikasi tanah) atas permasalahan status tanah negara

yang digunakan sebagai wilayah iatihan oleh TNI dan

juga tanah negara yang dikelola oleh TNI'
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2. Menekankan pada penerapan proses hukum sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku bagi

penyelesaian permasalahan sengketa tanah tersebut

c) Meningkatkan upaya kehumasan TNI untuk menghadirkan

per\rberitaan berdasarkan fakta dengan memanfaatkan

sarana komunikasi Yang ada.

d) Komisi I DPR Rl segera melakukan pembahasan internal

untuk mempeftimbangkan dibentuknya Tim Kecil guna

mempelajari masalah yang terjadi secara mendalam

sebagai bahan evaluasi ke dePan.

2) 8 Februari 2011

Audiensi Panja dengan Pansus Tapal Batas Pulau Morotai,

DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara terliait sengketa

lahan antara Lanud TNI AU Morotai dan masyarakat Morotai

Selatan, Kabupaten Pulau Morotai.

Dalam audiensi ini disampaikan hreberapa point penting antara

lain. .

a) Bahwa Komisi I DPR Rl telah membentuk Panja Aset

Tanah TNl.
b) Tanah yang disengketakan adalah tanah negara yang

digunakan olehTNl.

c) Komisi I DPR Rl pada reses masa persidangan terdekat

mengagendakan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku

Utara.

31 27 Juni 2011

Audiensi Panja dengan Kodam l/Bukit Ba,isan sehubungan

dengan adanya konflik kepemilikan Masjid Al lkhlas eks

perkantoran Hubdam l/Bukit Barisan.
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Beberapa point telah disampaikan oleh Pangdam l/BB sebagai

berikut:

a) Masjid Al lkhlas dibangun di areal eks. Perkantoran

,Hubdam seluas 9.825 m2 sudah bersertifikat Hak Pakai

No. 847 an. DePhan Rl cq. TNI AD'

b) Masyarakat sering ikut beribadah di masjid tersebut dan

ikut berkontribusi dalam pengembangan masjid melalui

dana amal infaq.

c) Pada tanggal 14 September 2009, Tanah dan Bangunan

TNI AD di Jalan Timor l/edan telah diruislag dan

serahkan kepada PT. Gandareksa Mulya sebagai pihak

yang meruislag. Proses Ruislag telah sesuai dengan

Permenhan Rl No. 13/2009 Pasal 6 Ayat (2) c.3'

d) Pihak Kodam telah membangun Masjid Al lkhlas yang

baru, di areal perkantoran Hubdam liBB yang baru di

Namorambe Medan.

e) Pada tanggal 15 Februari 2011, saat akan

dilaksanakannya pembongkaran Masjid A.l lkhlas ada

penolakan'dari ormas lslam FUI dengan alasan status

Masjid Al lkhlas adalah wakaf'

0 Kodam liBB meneliti dan menanyakan kepada Badan

wakaf di Kanwil Kenrenterian Agama yang hasilnya

bahwa Masjid Al lkhlas tidak tercatat sebagai benda

wakaf.
g) Fatwa MUI Sumut tahun 1982 tidak berbicara masalah

status wakaf, tetapi berkaitan dengan masalah "Hukum

Masjid". Selain itu, Undang-Un'jang Nomor 4'i Tahun

2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa benda yang

diwakafkan salah satu unsurnya harus ada ikrar wakaf

dengan saksi 2 (dua) orang. l(odam l/BB tidak



menemukan ikrar wakaf yang dicatat di Badan wakaf di

Kanwil Kementerian Agama.

lainnya, yang menyepakati untuk mendukung dan

menyerahkan hak kepemilikan Masjid Al lkhlas kepada

Kodam l/BB.

i) Tanggal 4 mei 2011 Masjid Al lkhlas dibongkar dan

disaksikan oleh sebagian besar ormas lsiam se-kota

Medan, para wartawan, pihak kepolisian, maupun pihak

Kodarn l/BB sendiri.
j) Pada tanggal 26 Mei 2011, berlempat di Asrama Haji

Medan, untuk mencegah konflik Masjid Al lkhlas

meningkat, Kodam l/BB mengundang Polri, instansi

pemerintah, dan ormas-ormas lslam Kota Medan dan

meminta agar polemik llasjid Al lkhlas tidak diperpanjang

dan mengimbau apabila ada keberatan dari berbagai

pihak agar menempuh jalur hukum.

k) Karena tidak ada titik temu, maka proses ditempuh

melalui jalur hukum lewat pengadilan.

4) 30 Juni 201.1

Kunjungan Lapangan ke Medan, Sumatera Utara.

Dalam rangka mencari bentuk penyelesaian terhadap konflik

kepemilikan Masjid Al lkhlas, Panja telah memoentuk Tim untuk

melaksanakan kunjringan lapangan guna mendapatkan

informasi dad berbagai pihak yang terkait dalam konflik Masjid

Al lkhlas. Selama waktu kunjungan, Tim melakukan beberapa

kegia+.an, yaitu.
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a) Peninjauan ke Lokasi Pembongkaran Masjid Al lkhlas,
,MasjidA|AbrordanKantorHubclam|/BByangbaru'

b) Pertemuan dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera

Utara dan DPRD Kota Medan.

c) 'Pertemuan dengan Pimpinan MUI Sumatera Utara.

d) Pertenruan dengan FUI dan ormas lslam Sumatera

Utara.

Berdasarkan berbagai keterangan dan informasi yang diterima

selama kunjungan, Tim dapat menyimpulkan beberapa hal,

yakni sebagai berikut:

a) Prosedur Ruislag yang dilakukan Kodam l/BB kepada

PT. Gandareksa Mulya telah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendali

demikian, proses Ruislag yang dilakukan TNI belum

memperhatikan dampak sosial di masyarakat, sehingga

konflik Masjid Al lkhlas terjadi'

b) Konflik kepemilikan atas Masjid Al lkhlas antara Kodam

l/BB dan ormas lslam dilatarbelakangi oleh persoalaart

hukum, yang berkaitan dengan perbedaan dalam

menggunakan rujukan hukum, yakni Fatwa MUI

sumatera utara tahun 1982 terkait status llasjid Al

lkhlas, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf , dan Seftifikat Hak Pakai No' 847 an' Dephan Rl

cq. TNI AD.

c) Kenyataa;i bahwa Masjid Al lkhlas telah digunakan oleh

prajurit Kodam I/BB dan masyarakat sekitar sebagai

sararra ibadah. Terkaii rencana pembongkaran Masjid Al

lkhlas telah direspon oleh masyarakat dengan

permintaan untuk membeli lahan Masjid Al lkhlas.



Namun, pengembang tidak bersedia untuk

mengalokasikan lahan yang diminta'

d) Akib;t tidak ada kesepal-raman tentang status masjid,

makapersoa|andibawakeranahhukum(pengadilan)'
tetapi hal ini sudah bergeser ke persoalan sosial.

5. Kondisi Obyektif dan Permasalahannya

Konflik mengenai aset tanah dan rumah dinas di lingkungan

Kemhan/TNl tidak terlepas dari sejarah perolehan tanah itu sendiri'

secara historis, asal perolehan tanah TNI dapat diklasifikasikan,

antara lain sebagai berikut:

1) Penguasaan tanah yang berasal dari bekas pendudukan

Belanda atau JePang.

2) Penguasaan tanah- perusahaan milik Belanda yang telah

dinaiionalisasi berdasarkan UU Nomor 86 Tahun1958.

3) Perolehan tanah berdasarkan pembebasan atas tanah negara

yang dikelola masYarakat

+; Ferotehan tanah berdasarkan pembelian atau pengalihan hak

milik atas tanah masyarakat dengan anggaran biaya negara'

5) Penguasaan atas tanah dan bangunan sekolah asing/Cina

berdasarkan Surat Menkeu No' S-394/MK.03/1989 tanggal 12

April '1989.

6) Perolehan aset tanah berdasarkan hasil pelaksanaan tukar

menukar dengan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

7) Perolehan tanah berdasarkan hibah'

A; fenguasaan tarrah berdasarkan pinjam pakai atas nama rakyat

(okuPasi).
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Dalam rangka tertib administrasi tukar menukar tanah dan

bangunan di lingkungan TNl, sejak tahun 2005 Mabes TNt telah

mengajukan usul ruislag sebanyak 39 kepada Menhan untuk

mendapatkan persetujuan dari Menkeu, meliputi:

Mabes TNi 1 usulan

TNI AD 25 usulan
TNI AL 5 usulan
TNI AU B usuian

Permasalahan tanah yang perlu mendapatkan perhatian adalah

tentang status/hak kepemilikan. Bila status kepemilikan belum
jelas rawan akarr terjadinya sengketa Can konflik. Untuk

menghindarkan permasalahan perlu adanya upaya kepastian
status/hak kepemilikan dengan cara mensertifikatkan tanah yang

belum ada alas status/haknya. Apabila terjadi permasalahan',

penyelesaiannya adalah dengan cara musyawarah, namun apabila
hal ini tidak bisa dimusyawarahkan maka penyelesaiannya

ditempuh dengan jalur hukum.
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Berikut adalah tabel data aset tanah:

No Unsur

Jumlah bidang tanah Bukti Kepemil kan

Belum Sertifikat
Bidang Luas (m2)

Sudah Sedifikat
Bid Luas Bid Luas

1 Mabes
TNI

171 B1 90

2 TNI

AD

7.827 1 .343.038.889,93 2.280 114.t22.168 5.547 1 .223.316.7 21 ,93

3 TNI
AL

1.2761 458.125.207 824 145.556.144 4522 312.569 063

4 TNI

AU

718 1.680.727 .945 5143 235,478,418 1 964 445.249.5'.21

Jumlah e992 3.486.892.041,93 3699 495.756.730 628s 1757818590

Terkait dengan rumah dinas, jumlah rumah dinas yang ada beluni

sebanding dengan jumlah personel TNI/PNS Kemhan yang ada

sehingga belum seluruhnya dapat rnemanfaatkan fasilitas rumah

dinas yang ada. Berdasarkan ketentuan yang ada, rumah dinas

atau rumah negara diklasifikasikan pada tiga golongan:

1) Golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi

pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus

bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya

ierbatas selama pejabat yang bersangkutan masih menjabat

jabatan tersebut.

1 1276 adalah data versi Staf Unrum Logistik Mabes TNI AL yang ditandatangani oieh Asisten Logistik Kasal,

Laksma Yarmanto, 22 April2010. Dalam data versi Asiog Panglima TNI tanggal 10 .iuni 2010 disebutkan bahwa

jumlah bidang tanah milik TNI AL adalah 1275
'z 

452 adalah Cata versi Star Umum Logistik Mabes TNI AL yang ditandatangani oleh Asisten Logistik Kasal,

Laksma Yarmanio, 22 April2010 Dalam data versi Aslog Panglima TNI tanggal 10 Juni 2C10 disebutkan bahwa

jumlah bidang tanah rnilik TNI AL yang belum bersertifikat adalah 45 i

I 514 adalah data versi Mabes TNI All yang ditandatangani oleh Kasubdis Bin BTB, [etkol Ratna Z Zain, 9 Jur

2010. Data lain versi Aslog Panglima Tl.lltanggal 10 Juni 2010 rnenyeb. ikan.iumlahnya adalah 516 bidarrg

I '196 adalah data versi Mabes TNI AU yang ditandatangani oleh Kasubdis Bin BTB, Letkol Ratna Z Zaln, 9 Juni

2010. Data lain versi Aslog Panglima TNI tanggal 10 Ju

..:



2) Golongan ll adalah rumah negara yang mempunyai hubungan

yang tidak dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan

untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti

atau pensiun rumah tersebut harus dikembalikan kepada

negara.
3) Golorlgan lll adalah rumah negara yang tidak termasuk

golongan I dan ll yang dapat dijual kepada penghuni.

Di lingkungan Kemhan dan TNI rumah Negara Gol. l.dan Gol. ll

disiapkan bagi prajtrrit dan PNS yang masih dinas aktif, bila prajurit

dan PNS yang sudah tidak aktif/pesiun, tidak punya hak lagi untuk

menghuni rumah negara, kai-ena rumah negara tidak sekedar

untuk tempat tinggal semata, tetapi ber{ungsi pula untuk

kesiapsiagaan dan pemusatan kekuatan dalam rangka menunjang

tugas pokok TNl. Kenyataan di lapangan rumah Negara masih

banyak di huni oleh orang yang tidak berhak (PurnawiraA/Varakur'i,

saudaranya atau orang lain), sehingga Kemhan dan TNI

melaksanakan penertiban rumah Negara yang dihuni oleh yang

tidak berhak tersebut. Namun demikian, penertiban yang diiakukan

oleh TNI melahirkan konflik internal, persoalan kemanuslaan dan

keadilan karena dianggap tebang pilih. Penertiban melahirkan

banyak kritik karena dianggap hanya memfokuskan pada para

penghuni yang diklasifikasikan sebagai orang/rakyatiprajurit biasa

dan rendahan sementara banyak para pen /ira tinggi yang nremiliki

rumah dinas lebih dari satu tidak diusik sama sekali. Mereka yang

berhak diusir tetapi yang tidak berhak dibiarkan menempati rumah

dinas. Terkait hal tersebut, telah dikeluarkan Kebijakan dalam

rangka Moratoriu;n penertiban rumah dinas.

Berdasarkat-r penjelasan Aslog pada i.anggal 20 Januari 2010,

berikut adalah data dan fakta mengenai perumahan dinas di

lingkungan Kemhan/TN l:
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. Jumlah personil (TNI/PNS) : 476'3U2 orang

o Jumlah rumah dinas : 199.397 unit

o Jumlah penghuni aktif : 168'383 orang

o Jumlah penghuni non aktif : 31.014 orang

Saat ini, pengadaan rumah negara di lingkungan Kemhan dan TNI

bersumber dari:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara'

Zj Aaiiuan dari Kempera berupa Rusunawa mulai tahun 2009

sebanyak 8 twin block, untuk program tahun 2010 s/d 2014

sebanya 76 twin blcck, dengan rincian sebagai berikLtt :

. Tahun 201C

" Tahun 2011

. Tahun 2012

" Tahun 2-013

. Tahun 2014

: 20 twin block

: 17 twin bloch.

: 17 twin block

: 11 twin block

: 1'1 twin block

Namun berdasarkan RDP Panja dengan Kempera pada 2

Desember 2010, disampaikan bahwa Kempera sedang

menyelesaikan pembangunan dua puluh enam setengah twin

block rusunawa di tahun 20i 0 dan sebanyak tiga puluh tiga twin

block rusunawa pada tahun 2011 yang akan diperuntukkan bagi

prajurit Kemhan/TNl.

Secara umum, permasalahan yang ada terkait aset tanah dan

rumah dinas di lingkungan Kemhan/Tr'll antara lain sebagai

berikut:
1) Data-data terkait aset tanah milik Kemhan/Tl'll masih belum

sinkron.
2) Kemhan/TNi terkendaia pada minimnya anggaran untuk

mensertifikasi tanah yang belum tersertifikatkan serta

anggaran untuk pemeliharaan rumah dinas yang ada'
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3) Penyerobotan tanah oleh warga dan status kepemilikan yang

belum jelas sehingga rawan konflik.

4) Beberapa aset tanah/rumdis TNI hanya berdasarkan pada

risalah historis dari zaman Belanda, nasionalisasi pasca 1965

dan lain-lain yang tidak terdokumentasikan dan tidak memiliki

pengbsahan yuridis atau surat-surat berkekuatan hukum lain

sehingga di kemudian hari melahirkan banyak gugatan dan

persoalan.

5) Banyaknya pengalihan fungsi tanah/rumdis TNI yang tidak

sesuai aturan ataupun maraknya al(si "over VB" yang tidak

segera ditenibkan hingga menjadi persoalan yang semakin

kompleks dan kumulatif saat ini.

6) BPN tidak bisa memproses permintaan sertifikat atas tanah

yang masih disengketakan.

7) Kendala dalam pelaksanaan perundang-undangan di

lapangan. Undang-undang No. 17 tahun 2005 tentang'

Keuangan Negara dan Peraturan Presiden Nomor : 11 tahun

2008 tentang Tata Cara Pengadaan. Penetapan Status,

Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara

dalam kenyataannya tidak mudah dipraktekkan.

B) Kurangnya koordinasi antara stakeholdres (Kemhan, BPN,

Kemenpera, Kemen-PU dll) sehingga ticak ada keselarasan

data.

9) Konflik antara Kemhan/TNl dengan penghuni rumah dinas

dan adanya keterlibatan pihak ketiga yang mendramatisir

masalah atau melakukan provokasi'

10) Ketidak jelasan peranan dan penggunaan dana tabungan

waiub perrimahan TNl, ASABRI maupun YKPP dalam

mewujudkan perumahan bagi para prajurii TNl.

11) Perpindahan lokasi markas-markas satuan TNI yang tidak

dipersiapkan rumah dinas bagi para prajuritnya'
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12) Tidak ada dukungan dari Kementerian Keuangan untuk

menyelesaikan berbagai kasus, seperli Ruislaag dan

dukungan anggaran untuk sertifikasi tanah,

6. Analisa Permasalahan dan Langkah Penyelesaian
Dari sekian banyak permasalahan tanahibangunan yang dihadapi

oleh Kemhan/Mabes TNI dan Angkatan setelah diteliti dan

didalami, maka dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yakni:

1) l(ategori I adalah tanah/bangunan yang dikuasai oleh

Kemhan/TNl tidak bermasalah, tetapi belum memperoleh
seilifikat kepemilikan. Proses administrasi untuk penseftifikatan

ini mernbutuhkan anggaran negara yang selama ini alokasi
dukungannya kecii.

Berikut adalah data tabel rekapitulasi tanah Kemhan/TNl yang

tidak bermasalah dan dapat disertifikatkan:

No Unsur Jumlah.bidang tanah Luas (m2) Biaya Sertifikat (Rp)

I Kemhan 3'1.00 305.975,00 3 273.932.500,00

Mabes TNI 26,00 323 649,00 1.618.245 000 00

TNI AD 1.477 ,00 1 1 3.128.7s7,00 34.739.980.310.00
A TNI AL 219,005 68.579.012,00 15.190.820.000 00
( INI AU 127,00 93 702.092.00 937 020.920 000 00

Jumlah 1880.00 276.039.485.00 991.843.897.810,00

Dengan demikian, berdasarkan usulan dari setiap unsur, total

anggaran untuk sertifikasi aset tanah milik Kemhan/TNl adalah

sejumlah Rp. 991.843.897.810,00 (sembilan ratus sembilan
puluh satu nnilyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan

5 219 adalah jumlah bidang tanah versi data ivlabes TNI yang ditandatangani oieh Kasubdit BTB, Koi Czi

Achmadi Abdullah, 2l Juli2020 Dalam data lairr yang ditandatangani oleh Laksma Sasmito SH, tanggal 14 Juli

2010 disebutkan bahwa jumlah bidang tanah TNI AL yang tidak bermasalah dan siap disertiflkatkan adalah 218
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ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
Namun demikian, besarnya jumlah anggaran bersifat terntatif
dan dapat berubah disesuaikan dengan kisaran harga sertifikasi
tanah permeter yang berlaku saat itu.

2)Kategori - ll adalah tanah/bangunan yang dikuasai oleh
Kemhan/TNl yang kemudian berkembang menjadi konfrik
internal dan eksternal. Konflik internal seperti dalam bentuk
sengketa antara Angkatan atau sengketa di dalam kesatuan-
kesatuan TNI dengan para penghuni komprek perumahan
dinasnya. Sedangkan sengketa eksternar berhadapan dengan
masyarakat.

3)Kategori lll adalah tanah/bangunan yang dikuasai oleh
Kemhan/TNl yang semula bersengketa dengan masyarak4t
tetapi akhirnya masyarakat dapat menerima hasil musyawarah
cian bersedia menerima ganti rugi sesuai kesepakatan tetapi
pihak Kemhan/TNl tidak ada dana untuk menggantinya,
sehingga masalahnya tetap menggantung.

sedangkan untuk permasalahan rumah dinas, masih banyak
anggota TNI atau PNS di lingkungan Kemhan yang behrm merniliki
rumah dinas sehingga harus mengontrak atau membeli yang
lokasinya sebagian besar sangat jauh dari kantornya. Untuk itu
perlu dipikirkan solusi jangka panjang agar prajurit rNl dapat
memiliki rumah dinas yang rokasinya berclekatan dengan
tempatnya melaksanakan tugas sehingga apabila ada kontijensi,
para prajurit tersebut akan mudah untuk disiagakan dan
dimobilisasi.

].'i
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Rumah dinas yang ada terutama yang berbentuk "Asrama" dalam

kondisi yang meirprihatinkan dan sebagian besar sudah tidak

layak huni.

Terkait dengan analisa atas berbagai permasalahan yang ada

mengenai hiet tanah dan rumah dinas di tingkungan Kemhan/TNl,

ada beberapa langkah penyelesaian yang mungkin dapat

ditempuh

Peftama, untuk kategori I adalah permasalahan tanah yanE

memerlukan anggaran untuk proses pensertifikatan' Selama ini

aloltasi tnggtrin pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh

Kemhan dan Mabes TNI serta Mabes An3katan masih amat kecil,

sehingga kemajuan hasilnya amat lambat (sedikit)' Akselerasi

kerjas-aha (MOIJ) Kemhan dan BPN harus dipacu dengan lebih

intensif.

Kedua, untuk kategori ll adalah tattah yang bermasalah dengan

lingkungan sendiri atau dengan masyarakat, seperti antar

keiatuan TNt maupun antara penghuni komplek perumahan

dengan satuan kerja setempat atau berdasarkan atas pengaduan

dan tuntutan. Sejauh mungkin penyelesaiannya adalah melalui

dialog dan musyawarah kekeluargaan yang tidak memicu konflik

dan gejolak sosiai. Terhadap konflik dengan masyarakat

sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah damai. Tetapi bila

tidak tuntas harus melaluijalur hukum'

Terhadap masalah internal pada umurnnya penghuni kompleK

perumahan dinas yang rata-rata sudah pensiunan

ipurnawira/warakawuri) clan sudah berm,rkim puluhan ta'hun akan

unggun berpindah. Keinginan kuatnya adalah dapat memiliki

rumah dinas tersebut dengan cara membeli atau dengan

JI



penggantian secara ruislag, tetapi usulan tersebut akan terkendala

oleh Undang-undang Nomor'. 17 Tahun 2005 tentang Keuangan

Negara dan Peraturan Presiden Nomor : 11 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Pengadaan, Penetapan Statr;s dan Peralihan Status

Rumah Dinas/Rumah Negara, sehingga proses pengalihan status

rumah dari golongan ll menjadi golongan lll tersebut belum bisa

dilakukan dengan mudah. Bahkan Menhan telah mengeluarkan

telegranr Nomor ST/1712008 yang menyatakan bahwa

Kemhan/TNl belum mempunyai rencana memberikan izin

perubahan status rumah goiongan ll menjadi golongan lll. Namun

demikian, dalam kenyataannya, peraturan tersebut tidak berjalan

secara konsisten karena dalarn prakteknya terjadi pengalihan

golongan rumah dinas menjadi golongan ll! sehingga dapat

dimiliki. Pelanggaran ini lazimnya dilakukan oleh sekelompok
prajuriUpurnawira/keluarga yang memiliki pangkat, pengaruh atau

ekonomi kuat. Gejala tersebut kembali melahirkan gejolak rasa

ketidak adilan bagi para prajurit lainnya sehingga memupuk konflik

menjadi semakin subur.

Ada beberapa alasan mengapa para penghuni rumah dinas

enggan pindah dari rumah yanE diklasifikasikan sebagai rumah

negara oleh Kemhan/TNl. Peftama, runrah dan tanah dalam

kompleks tersebut sejak awal dibangun dan dipelihara oleh
penghuni secara bertahap tanpa adanya bantuan dari

Kemhan/TNl. Setelah puluhan tahun menempati rumah yang telah

dibeli dan dibiayai sendiri, Kemhan/TNl memerintahkan
pengosongan. Kedua, wilayah perumahan yang kini strategis

dahulunya adalah wilayah pinggiran yang kemudian secara

mandiri diolah dan dipelihara oleh beberapa prajurit TN! dengan

cara mendirikan rumah di atasnya. Kondisi tersebut terus berjalan

selama puluhan tahun hingga kemudian muncul perintah

pengosongan. Para penghuni merasa keberatan dengan perintah

nil' )tI "



pengosongan dan meminta agar diperbolehkan membeli lahan

Vung kini iitempati. Ketiga, perumahan yang ditempati oleh para

pengnuni merupakan asbt yang kepemilikannya tidak jelas atau

hasil rampasan dari kolonial yang kemudian drpeiihara hingga

menjadi wilayah yang secara ekonomis memitiki nitai jual tinggi

dan strategis. Upaya pemeliharaan tersebut tidak mendapatkan

bantuan sama sekali dari pemerintah.

Mengenai konflik internal terkait penggusuran rumah dinaS,

diadakan moratorium hingga Panja Aset Tanah/Rumdis

menghasilkan sebuah penyelesaian komprehcnsif. Ketentuan ini

tidak- berlaku apabila terjadi penyimpangan penggunaan rumah

dinas seperti "over VB" rumah dinas kepada pihak-pihak yang

tidak benruenang menempatinya. Alternatif lain apabila kompleks

perumahan tersebut dibutuhkan oleh TNl, maka dapat

dipertimbangkan untuk disediakan rumah "Singgah" dan/atzu

bantuan dari Pemerintah bagi yang kurang mampu untuk memiliki

rumah. Sayangnya, kesepakatan moratorium ini beberapa kali

dilanggar oleh-TNl dan penggusuran demi penggusuran masih

kera[-terjadi. Terkait pelanggaran ini, Panja telal'r melakukan

protes dan teguran kepada pihak TNI agar menghormati dan

melaksanakan moratoriu m.

Ketiga, untuk kategori lll adalah tanah dan bangunan yang semula

bermasalah dengan masyarakat, tetapi setelah diadakan

pendekatan dan musyawarah pada akhirnya masyarakat bersedia

menerima ganti rugi, tetapi Femerintah (Kemhan/TNl) tidak

memiliki dana untuk hal tersebut. Untuk itu, perlu dialokasikan

anggaran.

Mengenai alokasi ailggaran pembiayaan serlifikat tanah yang tidak

lagi 
- 

bermasalah, maka 
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pendekatan. Pertama, mendapat prioritas APBN dan masuk dalam

RKAKL (program kerja) tahun-tahun berikutnya dan harus bersifat
*on topil r.f inggu 

- 

tiOat< mengganggu kebutuhan lain yang

mendesak. Kedua, langsung dialokasil<an ke BPN sehingga

proses administrasi diharapkan dapat lebih sederhana, dimana

kemhan oukup mengusulkan data-data aset tanah yang belum

bersertifikat.

Terkarit dengan hal tersebut, Kepada berbagai sfakeho/ders di

bidang usef tanah dan rumah dinas Kemhan/TNl, Panja Aset

Tanah dan Rurnah Dinas di lingkungan Kemhan/TNl Komisi I DPR

Rl mendesak:
1) Kemenku rtntuk memberikan anggaran kepada Kemhan/TNl

untuk sertifikasi tanah. Anggaran tersebut bersifat on top, tidak

mengganggu alokasi anggaran yang ada. sebagai tahap awal

diusulkan penambahan sementara anggaran untuk sertifikasi'

tanah sejumlah Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah)

dengan skala Prioritas.
2) Seluruh sfakeho/ders untuk melakukan koordinasi dan

kerjasama sehingga terjadi sinkronisasi data untuk

mempercepat proses penyelesaian.

3) Kementerian PU dan Kemenpera bekerjasama dengan Kemhan

untuk melakukan pendataan terhadap lahan-lahan Kemhan/TNl

yang dihuni secara agar Cibangun rusunawa untuk TNI dan

melikukan pendataan terhadap seluruh rusunawa yang belum

siap huni utnuk dimanfaatkan oleh TNI'

4) BPN melakukan upaya maksimal untuk mengamankan aset

tanah mil:k negara yang dipergunakan oleh Kemhan/Tl'.|1.

5) Moratorium pengosongan rumah-rumrh dinas hingga tercapai

soltisi komPrehensif.
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7. Kesimpulan

Dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh Panja Aset

Tanah/Rumah Dinas Komisi I DPR Rl menarik kesimpulan

sebagai berikut:
1) Penyelesaian masalah tanah dan bangunan milik Kemhan/TNl

baik yang berkait dengan proses sertifikasi, persengketaan

internal dan eksternal sangat kompleks sehingga perlu kajian

dan verifikasi data yang lebih mendalam untuk mendapatkan

solusi terbaik.
2) Proses serlifikasi aset tanah' Kemhan/TNl yang tidak

bermasalah masih sangat lamban, karena keterbatasan

anggaran.
3) Kurang adanya kerjasama dan koordtnasi yang baik diantara

para stakeholders sehingga semakin memperlambat proses

sertifikasi aset tanah dan bangunan milik Kemhan/TNl.
4) Perhatian negara terhadap rumah dinas para prajurit baik yang

aktif maupun yang sudah purnawira dan keluarganya kurang

memadai. Dalam rangka menghilangkan konflik internal di

lingkungan TNI dan dalam rangka menunjang kelancaran tugas
prajurit TNl, maka perlu dipikirkan pembangunan rumah dinas

dalarn bentuk rumah susun bagi prajurit ciengan lokasi strategis
dan dekat dengan kantor serta pembangunan rusunawa

maupun rusunami bagi para purnawira dan keluarganya.

5) Kementerian Keuangan kurang kooperatif dan kurang

menunjukan kesungguhan cjalam nenyelesaikan berbagai

kasus yang sebenarnya dapat dilakukan tanpa mengganggu

keoijakan fiskal.

6) Kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk penyelesaian

serlitikat tanah, sengketa tanah, penyelesaian Rumah Dinas

dan Asrama militer yang layak dihuni.
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8. Rekomendasi

Dengan melihat kondisi obyektif dan permasalahan aset

tanah/rumah dinas di lingkungan Kemhan/TNl tersebut, rnaka

Komisi l/DPR Rl menyampaikan beberapa rekomendasi yaitu:

1) Moratorium:
a. Terkait dengan belum tercapainya penyelesaian

komprehensif mengenai aset tanah dan rumah dinas di

lingkungan Kemhan/TNI akibat dari kurangnya koordinasi
para stakeholders, pendataan aset yang masih simpang
siur serta penyelesaian status hukum terhadap beberapa
aset yang masih mengarnbang, maka moratorium
peneftiban rumah-rumah drnas di iingkungan
Kemhan/TNl masih tetap berlaku.

b. Sehubungan dengan hal tersebut, Panja minta semui
pihak menghormati dan melaksanakan moratcrium ini
dengan sungguh-sungguh.

c. Ketentuan moratorium ini tidak berlaku apabila terjadi
penyimpangan penggunaan rumah dinas seperti "over
VB" rumah dinas kepada pihak-pihak yang tidak
benruenang menempatinya. l',lamun demikian, dalam
melaksanakan penertiban bagi yang tidak berhak ini,

Kemhan/TNl agar melakukan koordinasi dan
menyampaikan informasi dengan Komisi I DPR Rl
sehingga tidak menimbulkan konflik.

2) Kepada Kemhan / TNI:

a. N'lendesak kepada Kementerian Pertahanan / Ttll untuk
membuat road map secara komprehensif mengenai
penyelesaian aset tanah dan rumah dinas dan
melaporkannya kepada Komisi I DPR Rl.

;ii:: rr
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ulang aset-aset tanah dan rumah dinas yang dimitiki.

Khusus mengenai rumah dinas, agar Kemhan mendata

\seluruh rumah yang ada, peruntukkannya, status

untuk peruntukkannya (bisnis, dikontrakkan dan lain-lain).

Kernhan harus memprioritaskan rumah dinas bagi para

purnawira/warakawuri yang belum mendapatkan rumah

sebelumnya.
c. Konflik terkait aset TNI terjadi karena banyaknya

kebijakan siinpang siur dan tidak konsisten yang keludr

dari banyak pintu. Terkait hal tersebut, Panja minta

kepada Menhan agar segera melakukan pembenahan

internal dimana kebijakan maupun keputusan terkait aset

dan rumah dinas hanya datang dari satu pintu sehingga

dapat dikontrol dengan baik.

d. Terkait dengan perbedaan latar belakang aset

tanah/rumah dinas Kemhan/TNl, maka penyelesaian

terhadapnya harus dilakukan dengan melihat latar

belakang historis dan secara spesifik, bukan dengan

kebijakan yang seragam. Skala prioritas penyelesaian

aset tanah dan rumair dinas di lingkungan Kemhan/TNl

adalah terhadap aset-aset yang menempati lahan

strategis, aset-aset memiliki fungsi bagi pendukung tugas

Can pokok TNI serta aset-aset yang memerlukan

penanganan spesifik agar konflik yang ada tidak menjalar

ke temoat lain.



e. Kemhan/TNl harus berkoordinasi dengan pihak

penrerintah daerah dalam hal pemanfaatan tanahtanah

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah

untuk dapat diselesaikan oleh Pemda sehingga dapat

kembali dimanfaatkan oleh TNI

f. ,Panja memberikan dukungan dan peluang luas bagi TNI

untuk melakukan keriasama dengan pihak ketiga dalam

pengelolaan aset tanah/rumah dinas tlamun kerjasama

tersebut harus memberikan keuntungan semaksimal

mLtngkin bagi TNl,

3) Kepada para stakeholder.

a. Mendesak kepada seluruh sfakeho/ders terkait aset

tanah dan rumah dinas untuk melakukan koordinasi dan

kerjasama sehingga terjadi sinkronisasi data untuk

mempercepat proses penyelesaian.

b. Mendesak agar Kemkeu segera memberikan anggaran

yang bersifat "on top" kepada Kemhan/TNl untuk

sertifikasi tanah seperti yang telah disepakati dalam RDP

antara Panja dengan pejabat Kemkeu pada tanggal 28

Juli 20'10 yaitu sejumlah Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus

miliar rupiah) dengan skala prioritas, sebagai tahap awal

untuk anggaran serlifikasi tanah.

c. Panja mendesak pernerintah untuk segera

menyelesaikan sertifikasi aset-aset tanah TNI yang

diperoleh melalui nasionalisasi, pampasan perang jaman

kolonial, aset eks kowilhan, eks sekolah cina maupun

'.anah-tanah iain yang secara de facto dikuasai TNI

namun secara de jure belum ada, kekuatan mengikat.

d. Kementerian PU dan Kemenpera bekerjasama dengan

Kemhan untuk melakukan pendataan terhadap lahan-

lahan KemhaniTNl yang dihuni secara agar cibangun

,li,r
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rusunawa untuk TNI dan melakukan pendataan terhadap

seluruh rusunawa yang belum siap huni utnuk

dimanfaatkan oleh TNI'

e. BPN melakukan upaya maksimal untuk mengarnankan

aset tanah milik negara yang dipergunakan oleh

Kemhan/TNl.
f. Adanya evaluasi terkait peranan, pemanfaatan dan

penggunaandanatabunganwajibperumahanTNl,
ASABRI maupun YKPP dalam mewujudkan perumahan

bagi Para Prajurit TNl.

4) Agar tidak mengganggu kebutuhan anggaran Kemhan/TNl,

pengalokasian biaya sertifikat dilak'tkan bersama dengan
'aupp.nur, 

Kemkeu, Kemhan dan BPN, karena dengan kerja

sama tersebut tidak akan terlalu mengganggu postur APBN

(terbatas hanya pada anggaran Pendidikan dan Belanja

Daerah). Adapun rumusan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

. Seandainya dialokasikan anggaran biaya sertifikat Rp

300 Miliar (sebagai pengeluaran), maka langsung

sebagai tambahan penerimaan (PNBP) di BPN

bertambah RP 300 Miliar'

o Konsekwensi dari ini mensyaratkan langkah berupa:

a) BiaYa mencetak sedifikat'

b) Biaya Pengeluaran.

c) Penarnbahan anggaran Pendidikan dan Belanja

Daerah.

Terkait dengan rekomendasi tersebut, maka Pania Aset

Tanah/Rumah Dinas di lingkungan Kemhan/TNl Komisi I DPR Rl

akan membentuk team pemantau aset tanah/rumdis TNI yang

1q



9. PenutuP
ilr'*"-n laporan Panja Aset Tanah dan Rumah Dinas di

Lingkungan Kementerian Pertahanan / TNI ini disanrpaikan'

Semogadapatmenjadiperlimbangandanmasukanbagisidang
sidang DPR selanjuinya, khususnya di h'idang pertahanan terkalt

aset tinah dan rumah dinas di lingkungan Kemhan/TNl.

secara periodik melaporkan tugas-tugasnya kepada K-omisi I DPR

Rl.

Jakarta, Oktober 2011

KOORDINATOR

Panja Aset tanah dan Rumah Dinas'

di Lingkungan Kemhan Rl,
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