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ASET PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  

DAN PRAKTIK MAFIA TANAH 

 

 

Sumber gambar: https://idnews.co.id/ 

 

Sejumlah tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah beralih kepemilikan kepada 

pihak lain. Sejak tahun 2008 sampai dengan 2016, tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

seluas 17,89 hektarare terlepas setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kalah di pengadilan. 

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum DKI Jakarta, Nur Fadjar, mengatakan bahwa tanah 

seluas 17,8 hektare tersebut terletak di Jalan Bintaro Puspita, Jakarta Selatan (11.682 meter 

persegi); Jalan Juanda III, Jakarta Pusat (2.236 meter persegi), Kwartir Cabang Pramuka Jakarta 

Timur, Jalan Setu (4.500 meter persegi); Jalan Paninggaran Barat I, Jakarta Selatan (872 meter 

persegi); Jalan Raya Bogor Kilometer 27 (3.910 meter persegi); Kelurahan Pondok Kelapa, 

Jakarta Timur (8.061 meter persegi), Kelurahan Meruya Selatan dan Joglo, Jakarta Barat (146.629 

meter persegi), dan Jalan Balai Pustaka Baru I, Jakarta Timur (1.097 meter persegi).  

Kasus aset tanah Dinas Kehutanan DKI Jakarta seluas 74.000 meter persegi atau 7,4 

hektare tersebut terancam lepas akibat ulah mafia tanah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

terlambat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengabulkan 

gugatan dari Ali Effendy dan kawan-kawan. Nur Fadjar mengatakan bahwa pengajuan banding 

perkara tersebut terlambat dikarenakan pengadilan mengirimkan isi putusan pada Dinas 

Kehutanan DKI Jakarta. Padahal, Dinas Kehutanan DKI Jakarta telah memberikan kuasa pada 

Biro Hukum DKI Jakarta untuk menangani sengketa lahan di Srengseng, Kembangan.  

Kasus tanah tersebut dimulai ketika pada bulan Maret 2017, Ali Effendy dan kawan-

kawan menggugat Dinas Kehutanan DKI Jakarta. Mereka mengklaim sebagai pemilik lahan yang 

kini menjadi kebun bibit Dinas Kehutanan DKI Jakarta. Pengadilan kemudian memutus perkara 

pada tanggal 13 Desember 2017, dan salinan putusannya diterima Dinas Kehutanan DKI Jakarta 

pada tanggal 30 Januari 2017. Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta baru mengajukan banding atas 

putusan tersebut pada tanggal 15 Februari 2018. Padahal, masa pengajuan banding hanya 14 hari 

kerja setelah para pihak yang bersengketa menerima salinan putusan. Menurut Nur Fadjar, hakim 

Pengadilan mengabaikan bukti-bukti kepemilikan lahan yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan DKI 
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Jakarta. Padahal, dalam persidangan, Dinas Kehutanan DKI Jakarta telah menunjukkan bukti 

seperti surat pelepasan hak tanah, iuran pembangunan daerah (Ipeda), hingga girik. Menurut Nur 

Fadjar, Ali hanya memberikan bukti berupa kuitansi pelunasan pembayaran lahan dan girik. Girik 

yang dimiliki oleh Ali pun ditengarai palsu. Karena itu, Biro Hukum melaporkan Ali ke 

Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 3 Juli 2018 dengan tuduhan pemalsuan akta autentik. 

Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di lokasi lain yang menjadi incaran mafia tanah 

terungkap atas kerja sama dengan Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya mengungkap pemalsuan 

sertifikat hak milik yang diduga dilakukan oleh Sudarto dan kawan-kawan (Sudarto dkk.). 

Sudarto dkk., mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2014, dan 

mengklaim sebagai pemilik lahan seluas 2,9 hektare yang kini menjadi kantor Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Timur.  

Sudarto dkk menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar ganti rugi sebesar 

340 miliar rupiah, dan menjanjikan bagian 25 persen dari nilai gugatan tersebut kepada tujuh 

orang lainnya. Bukti yang diserahkan di persidangan berupa sertifikat hak milik serta akta jual 

beli ahli waris dengan pemilik lama. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan 

Sudarto dkk. tersebut pada tahun 2015, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam proses 

banding atas Putusan tersebut.  

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ade 

Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah menetapkan delapan orang tersangka yang 

mengaku ahli waris atas tanah tersebut, yakni S, M, DS, IR, YM, ID, INS, dan I. Ade 

menceritakan riwayat tanah yang dimaksud pernah dibebaskan oleh seorang bernama Johnny 

Harry Soetantyo pada April 1985. Sertifikat hak pakai tanah itu kemudian tercatat milik 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1992. Menurut Ade, dalam persidangan di 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta telah menyangkal 

menerbitkan sertifikat hak milik para penggugat. Menurut Ade, pelaku kasus mafia tanah tersebut 

menggunakan surat sertifikat hak milik yang diduga palsu untuk menggugat Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta. 

Dari serangkaian pemeriksaan, Ade kemudian menjerat para tersangka dengan Pasal 263, 

264, dan 266 juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka terancam 

hukuman enam tahun penjara. Kini polisi berfokus membongkar modusnya sampai mafia tanah 

itu tetap dimenangkan gugatannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2015 

sekalipun BPN menyatakan tidak pernah menerbitkan sertifikat yang digunakan untuk 

mengajukan gugatan. 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga meminta jajaran inspektorat untuk 

melakukan pemeriksaan internal demi memastikan ada atau tidaknya keterlibatan orang dalam 

dalam praktik mafia tanah. Anies juga meminta peran aktif masyarakat untuk tidak ragu 

melaporkan jika meyakini adanya praktik mafia tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kasus mafia 

tanah di DKI rawan terjadi mengingat banyaknya aset yang belum bersertifikat.  

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPD) DKI Jakarta, Achmad Firdaus, mengakui 

bahwa 50% (lima puluh persen) aset tanah DKI atau sedikitnya 2300 bidang tanah belum 
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bersertifikat. Hal tersebut membuat DKI rentan kehilangan aset karena diklaim warga maupun 

oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, pada tahun 2019 ditargetkan seluruh aset 

tanah sudah bersertifikat dan digitalkan. Tahun 2018 ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan 

BPN untuk melakukan pengukuran peta bidang sekaligus menginventarisasi.  

BPAD DKI Jakarta yang didirikan tahun 2017 mengalami kesulitan dalam 

menginventarisasi seluruh aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena harus menyisir dan 

memastikan aset-aset yang terbengkalai sejak lama. Umumnya, hambatan yang dialami adalah 

kelengkapan administrasi. Menurut Achmad, hambatannya adalah pada waktu pengadaan lahan, 

SKPD harus mensertifikatkan, namun lalai untuk merubah dengan status hak milik.  

 

Sumber Berita: 
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5 September 2018. 

 

Catatan: 

 Aset atau Barang Milik Daerah berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah, digolongkan ke dalam 6 (enam) kelompok yaitu: 

a. Tanah; 

b. Peralatan dan Mesin; 

c. Gedung dan bangunan; 

d. Jalan, irigasi dan jaringan; 

e. Aset Tetap lainnya.  

f. Konstruksi dalam pengerjaan. 

 

 Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi 

wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau 

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. (Sudikno Mertokusumo). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam 

Pasal 26 ayat (1), menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat 

dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali 

undang-undang menentukan lain. 
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 Hak Milik menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok - Pokok Agraria (UUPA 1960) adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

Berdasarkan Pasal 23 UUPA 1960, Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan 

pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan Pasal 19 UUPA 

1960 yang mengatur mengenai Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Pasal 26 UUPA 1960, jual 

beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut wasiat, 

pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan 

hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 Hak Pakai menurut Pasal 41 UUPA 1960 adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 

hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang 

berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan 

perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 

bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA 1960. 

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UUPA 1960, hak pakai dapat diberikan: 

a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan 

yang tertentu; 

b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. 

Yang dapat mempunyai Hak Pakai berdasarkan Pasal 42 UUPA 1960 ialah: 

a. warga negara Indonesia; 

b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 

d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

Pasal 43 UUPA 1960 menyatakan bahwa sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung 

oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang 

berwenang. Sedangkan hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, 

jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.  

 


