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Infrastruktur

Perlu, Perppu Pembebasan Lahan
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Jakarta, Kompas - Pemerintah seyogianya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-

undang, atau perppu, tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum dan infrastruktur.

Perppu itu dibutuhkan untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan tol.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang

Pembangunan Jalan Tol Fathur Rochman di Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut Fathur, realisasi pembangunan jalan tol masih sangat lamban. Dari target pembangunan

jalan tol tahun 2004- 2009 sepanjang 1.700 kilometer, realisasi saat ini baru mencapai 690

kilometer dengan total investasi Rp 95 triliun. Laju pertumbuhan jalan tol rata-rata hanya 50

kilometer per tahun.

”Inti masalah pembangunan jalan tol pada pembebasan lahan. Mekanisme pembebasan lahan

yang belum kondusif menghambat proyek tol,” ujar Fathur, yang juga Ketua Umum Asosiasi Jalan

Tol Indonesia.

Perppu pembebasan lahan, kata Fathur, diperlukan untuk menjamin pengalihan lahan bagi

kepentingan umum. Lahan milik masyarakat yang telah ditetapkan sebagai lahan untuk

kepentingan umum wajib dialihkan dan pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada

masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, pembebasan lahan dilakukan berdasarkan

musyawarah. Ketentuan ini dinilai menghambat pembangunan jalan tol. Sementara itu, investor

jalan tol juga dikenai tanggung jawab pembebasan lahan bagi proyek tol.

Dalam usulannya, Kadin meminta pemerintah menetapkan besaran kompensasi bagi masyarakat

yang lahannya dibebaskan untuk proyek infrastruktur. Pemilik tanah yang keberatan dengan
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besaran kompensasi dapat mengajukan protes ke pengadilan, tetapi proses pembebasan lahan

harus tetap dilanjutkan.

Kepastian pembebasan lahan itu, ujar Fathur, akan memberi iklim yang kondusif bagi investasi

jalan tol. Investor jalan tol tidak perlu terbebani biaya pembebasan lahan yang mahal. Ini

memudahkan penyaluran kredit dari perbankan.

Peremajaan kawasan

Selain masalah jalan tol, Kadin juga menyoroti kekurangan perumahan rakyat yang kian

mengkhawatirkan. Kekurangan rumah rakyat saat ini mencapai 8,6 juta unit. Adapun penambahan

kebutuhan rumah setiap tahun 800.000 unit. Sementara itu, kemampuan suplai rumah hanya

150.000 hingga 200.000 unit per tahun.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur dan Perumahan Rakyat Lukman Purnomosidi

mengemukakan, permasalahan utama perumahan rakyat adalah tata ruang. Selain itu,

pembebasan lahan skala besar, pembiayaan, kelembagaan untuk pembangunan rumah

sederhana, dan infrastruktur yang minim.

Salah satu cara untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat, menurut Lukman, adalah

dengan peremajaan kawasan kumuh untuk pembangunan permukiman skala besar dan

meningkatkan peran dunia usaha dalam pembangunan perumahan rakyat.

Lukman mengharapkan pemerintah fokus pada pembebasan lahan, pengaturan tata ruang, dan

penyediaan infrastruktur. Adapun pembangunan perumahan dilakukan oleh pengembang dengan

pola subsidi silang, yakni melalui rumah susun sederhana dan rumah komersial. (LKT)
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