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PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DAN PENATAAN ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA
Pada hari ini Rabu, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di
Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I.

Nama
: RINI M. SOEMARNO
Jabatan
: Menteri Badan Usaha Milik Negara
Alamat
: Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Badan Usaha Milik
Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P TAHUN 2014, untuk
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II.

: SOFYAN A. DJALIL
: Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Alamat
: Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden No.
83/P TAHUN 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Nama
Jabatan

i'

III

Nama
Jabatan
Alamat

: M. BASUKI HADIMULJONO
: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
: Jalan Pattimura Nomor 20 Jakarta Selatan,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden
No. 121/P TAHUN 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.
IV.

Nama
Jabatan
Alamat

: BUDI KARYA SUMADI
: Menteri Perhubungan
: Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan
berdasarkan Keputusan Presiden No. 84/P/2016, untuk selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEEMPAT.
V.

Nama
Jabatan
Alamat

: JENDERAL POLISI Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.
: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
: Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik
Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 /Polri/Tahun 2016,
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA.
VI.

Nama
Jabatan
Alamat

: H.M. PRASETYO
: Jaksa Agung Republik Indonesia
: Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Jakarta Selatan,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2014, untuk selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEENAM.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA dan PIHAK KEENAM selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai b e rik u t:
a.

bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
mempunyai fungsi melakukan perumusan, penetapan, kebijakan, koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang BUMN;

b.

bahwa
PIHAK KEDUA mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
dibidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum
keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/ pertanahan, pengadaan tanah,
pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan
masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;

c.

bahwa
PIHAK KETIGA mempunyai tugas
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;

d.

bahwa
PIHAK KEEMPAT mempunyai
pemerintahan di bidang transportasi;

e.

bahwa PIHAK KELIMA merupakan alat Negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangl^terpeliharanya keamanan dalam negeri;

tugas menyelenggarakan

urusan

2

f.

bahwa PIHAK KEENAM mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara
di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang; dan

g.

bahwa agar percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan aset BUMN
dapat dilaksanakan, maka perlu melakukan kerja sama dan koordinasi dengan

PARA PIHAK
Selanjutnya PARA PIHAK juga memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangundangan sebagai berikut:
1.

Undang-Undang
Pidana;
2. Undang-Undang
Agraria;
3. Undang-Undang
4. Undang-Undang
Indonesia;
5. Undang-Undang
6. Undang-Undang
7. Undang-Undang
8. Undang-Undang
9. Undang-Undang
10. Undang-Undang
11. Undang-Undang
Jalan; dan
12. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk
membuat Nota Kesepahaman tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan
Penataan Aset BUMN, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan
(1)

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK
untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan aset
BUMN sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip
tata pemerintahan/tata kelola perusahaan yang baik (Good Governance/Good
Corporate Governance).

(2)

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan mendorong percepatan
pembangunan infrastruktur dan penataan aset BUMN sebagai berikut:
a.
b.
c.

memberikan perlindungan hukum atas aset BUMN;
memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset BUMN;
membantu percepatan penyelesaian administrasi surat/dokumen yang
terkait dengan kepemilikan aset/tanah yang diperlukan dalam
pembangunan infrastruktur;
d. membantu BUMN dalam melakukan pembebasan lahan untuk
kepentingan umum, dalam melaksanakan penugasan pemerintah dan
dalam pengembangan usaha BUMN;
e. membantu percepatan penyelesaian administrasi surat/dokumen yang
terkait dengan pemenuhan persyaratan dalam rangka percepatan
F
1
nan infrastruktur;
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f.

membantu
BUMN
dalam
melakukan
pengamanan
percepatan
pembangunan infrastruktur dan penataan aset;
g. memulihkan aset BUMN yang terkait dengan tindak pidana dan/atau aset
yang dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum; dan
h. memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum
lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara terkait aset BUMN.

Pasal 2
Ruang Lingkup
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

pertukaran data dan/atau informasi;
pengamanan;
percepatan proses perpanjangan penerbitan surat/dokumen kepemilikan
aset/tanah BUMN;
percepatan penyelesaian administrasi surat/dokumen yang terkait dengan
pemenuhan
persyaratan
dalam
rangka
percepatan
pembangunan
infrastruktur;
pembebasan lahan oleh BUMN;
percepatan proses administrasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur
BUMN;
pemulihan aset BUMN;
pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum
lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara terkait aset BUMN;
penegakan hukum; dan
tindakan lain yang diperlukan.

Pasal 3
Pelaksanaan Nota Kesepahaman
(1)

Proyek-proyek strategis, aset-aset BUMN serta tugas dan tanggung jawab
PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2)

Setiap perubahan dan penambahan atas proyek-proyek strategis BUMN, tugas
dan/atau tanggung jawab PARA PIHAK dalam Lampiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disepakati oleh Pejabat Eselon
I/Pejabat setingkat Eselon I yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

Pasal 4
Pembentukan Tim
Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK PERTAMA dapat
membentuk Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Aset BUMN
dengan keanggotaan yang berasal dari wakil PARA PIHAK.

Pasal 5
Jangka Waktu
(1)

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani Nota
Kesepahaman ini sampai dengan 31 Desember 2019 atau sampai dengan
selesainya proyek-proyek BUMN sebagaimana dimaksud dalam Nota
Kesep
, mana yang terlebih dahulu.
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(2)

(3)

(4)

Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan
persetujuan PARA PIHAK, dengan lebih dahulu dilakukan koordinasi oleh

PARA PIHAK
Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri
Nota Kesepahaman ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis
kepada pihak lainnya.
Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila
terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah
yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
Pasal 6
Pembiayaan

(1)
(2)

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
menjadi beban masing-masing pihak yang mengeluarkan biaya tersebut.
Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari sumber pendanaan
lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini,
akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
Addendum
Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan
diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk addendum yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
Penutup
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun
sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dan berlaku sejak
ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam 6 (enam) rangkap asli
masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan
PARA PIHAK memegang masing-masing 1 (satu) rangkap.
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PIHAK KETIGA,

M. BASUKI HADIMULJONO,

PIHAK KEEMPAT,

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DAN PENATAAN ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA

No

1.

Pihak

Tugas dan Tanggung Jawab

Keterangan

Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung,
Kayu Agung-Palembang-Betung, Palembang-Sp Indralaya, Palembang-Tanjung Api-api, Padang-Pekanbaru, Pekanbaru-Dumai, Medan-Binjai,
Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Tebing Tinggi-Kisaran, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, Medan-Banda Aceh)
Menteri Badan Usaha Milik Negara

a.

Menyediakan data dan informasi terkait dengan proyek-proyek infrastruktur
BUMN yang masuk dalam lingkup Nota Kesepahaman ini, antara lain
menyangkut lokasi, jumlah, nilai, permasalahan (antara lain hukum dan
administrasi), dan kondisi aset.
b. Memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian masalah antar BUMN yang
terkait namun tidak terbatas pada pengalihan status hak atas tanah.
c. Mendukung terlaksananya proses transformasi bidang usaha BUMN yang
terkait proyek Jalan Tol Trans Sumatera.
d. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan penyusunan dan/atau
penyesuaian peraturan dan kebijakan di bidang pembinaan BUMN untuk
mendukung proyek jalan tol Trans Sumatera.
e. Melakukan hal-hal lain sesuai dengan kewenangan Menteri Badan Usaha
Milik Negara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional

a.

Mempercepat proses penerbitan sertipikat tanah termasuk pengeluaran
izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan sehubungan
dengan pengusahaan jalan tol di Sumatera.
b. Mempercepat penanganan masalah sengketa perkara dan konflik di
bidang pertanahan dan penataan ruang yang terkait dengan pengusahaan
jalan tol di Sumatera.
c. Melaksanakan kegiatan pengadaan tanah sesuai dengan jangka waktu
yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan
Tanah
Untuk
Kepentingan
Umum
dan
peraturan
pelaksanaannya.

No

Pihak

Tugas dan Tanggung Jawab
d.

Melakukan koordinasi dalam melaksanakan penyusunan dan/atau
penyelesaian peraturan dan kebijakan di bidang pertanahan dan penataan
ruang, penanganan permasalahan aset untuk mendukung percepatan
pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
e. Melakukan hal-hal lain sesuai kewenangan Kementerian Menteri ATR/BPN
Menteri Pekerjaan
Perumahan Rakyat

Umum

dan

a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.

h.
i.
Menteri Perhubungan

a
b
c
d
e

Mempercepat penetapan rencana pengusahaan proyek jalan tol Trans
Sumatera.
Mempercepat penetapan ruas jalan tol dalam Keputusan Menteri PUPR.
Mempersiapkan dokumen persiapan pengadaan tanah sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya.
Melaksanakan perencanaan pengadaan tanah serta permohonan alokasi
biaya pengadaan tanah melalui mekanisme APBN dan/atau APBNP sesuai
dengan jadwal pengadaan tanah jalan tol Trans Sumatera.
Memfasilitasi pembebasan lahan.
Menyediakan/berkoordinasi terkait dengan trase jalan tol dan jalan
nasional dari/ke Pelabuhan Kuala Tanjung.
Melakukan koordinasi dalam melaksanakan penyusunan dan/atau
penyesuaian peraturan peraturan perundang-undangan bidang Pekerjaan
Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung
percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
Membantu pemenuhan standar dan persyaratan teknis dan kriteria
perencanaan teknis jalan untuk Jalan Tol Trans Sumatera.
Melakukan hal-hal lain sesuai kewenangan Menteri PUPR.
Memberikan persetujuan penetapan titik lokasi perlengkapan jalan pada
proyek jalan Tol Trans Sumatera.
Memberikan persetujuan dokumen analisis dampak lalu lintas pada akses
keluar dan masuk pintu tol.
Melakukan inspeksi perlengkapan jalan secara berkala dalam
pengoperasian jalan tol.
Melakukan monitoring dan evaluasi pengoperasian jalan tol.
Melakukan hal-hal lain sesuai kewenangan Menteri Perhubungan.

Keterangan

No

Tugas dan Tanggung Jawab

Pihak
Kapolri

a. Melakukan pengamanan aset terkait pembangunan jalan Tol Trans
Sumatera melalui upaya preemptif, preventif dan represif.
b. Menyusun dan menentukan konfigurasi standar pengamanan dan kualitas
kemampuan pelaksanaan pengamanan swakarsa.
c. Melakukan koordinasi dalam penegakan hukum jika ditemukan adanya
peristiwa atau kejadian tindak pidana dalam upaya mencari dan
menemukan penyebab peristiwa atau kejadian.
d. memberikan perlindungan hukum atas aset yang terkait dengan
pelaksanaan pembangunan Tol Trans Sumatera.
e. Membantu dalam pelaksanaan pembebasan lahan yang terkait dengan
pelaksanaan pembangunan Tol Trans Sumatera.
f. Melakukan pengawalan dan pengamanan aset yang terkait dengan
pelaksanaan pembangunan Tol Trans Sumatera.
g. Melakukan hal-hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
kewenangan Kapolri (diskresi).

Jaksa Agung

a.

Melakukan pendampingan dan bantuan dalam rangka pemulihan aset
yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan Tol Trans Sumatera
sehubungan dengan tindak pidana dan/atau aset yang dikuasai oleh pihak
ketiga secara melawan hukum.
b. Melakukan pendampingan oleh Tim Pengawal dan Pengaman
Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).
c. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum
lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
d. Melakukan hal-hal lain sesuai kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.
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Keterangan

No

2.

Pihak

Tugas dan Tanggung Jawab

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (“ PLTU” ) m ilik PT Indonesia Asahan Alum unium (Persero) (“ INALUM” )
- Pemulihan beberapa aset tanah yang dikuasai pihak ketiga secara melawan hukum
Menteri Badan Usaha Milik Negara

Mengkoordinasi penyediaan data dan informasi terkait dengan pembangunan
proyek PLTU milik INALUM antara lain menyangkut lokasi, nilai proyek, luas,
permasalahan (antara lain hukum dan administrasi), dan kondisi proyek.

Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional

a.

Menteri
Pekerjaan
Perumahan Rakyat

Umum

Mempercepat proses penerbitan sertipikat tanah termasuk pengeluaran
izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan sehubungan
dengan pembangunan proyek PLTU milik INALUM.
b. Mempercepat penanganan masalah sengketa perkara dan konflik di
bidang pertanahan dan penataan ruang yang terkait dengan pembangunan
proyek PLTU milik INALUM.
c. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan penyusunan dan/atau
penyelesaian peraturan dan kebijakan di bidang pertanahan dan penataan
ruang untuk mendukung percepatan pembangunan proyek PLTU milik
INALUM.
d. Melakukan hal-hal lain sesuai kewenangan Kementerian ATR/BPN.

dan

““

Menteri Perhubungan

Kapolri

a.

Melakukan pengamanan aset terkait pembangunan proyek PLTU milik
INALUM melalui upaya preemptif, preventif dan represif.
b. Menyusun dan menentukan konfigurasi standar pengamanan dan kualitas
kemampuan pelaksanaan pengamanan swakarsa.
c. Melakukan koordinasi dalam penegakan hukum jika ditemukan adanya
peristiwa atau kejadian tindak pidana dalam upaya mencari dan
menemukan penyebab peristiwa atau kejadian.
d. memberikan perlindungan hukum atas aset yang terkait dengan
pelaksanaan pembangunan proyek PLJU milik INALUM.
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Keterangan

No

Pihak

Tugas dan Tanggung Jawab
e.
f.
g.

Jaksa Agung

3.

membantu dalam pelaksanaan pembebasan lahan yang terkait dengan
pelaksanaan pembangunan proyek PLTU milik INALUM.
Melakukan pengawalan dan pengamanan aset yang terkait dengan
pelaksanaan pembangunan proyek PLTU milik INALUM.
Melakukan hal-hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
kewenangan Kapolri (diskresi).

a.

Melakukan pendampingan dan bantuan dalam rangka pemulihan aset
yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan proyek PLTU milik
INALUM sehubungan dengan tindak pidana dan/atau aset yang dikuasai
oleh pihak ketiga secara melawan hukum.
b. Melakukan pendampingan oleh Tim Pengawal dan Pengaman
Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).
c. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum
lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
d. Melakukan hal-hal lain sesuai kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia

Proyek Kawasan Pelabuhan dan Industri Kuala Tanjung, Sumatera Utara
Menteri Badan Usaha Milik Negara

a.

Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional

a.

Mengkoordinasi penyediaan data dan informasi terkait dengan Proyek
Kawasan Pelabuhan dan Industri Kuala Tanjung, Sumatera Utara antara
lain menyangkut lokasi/ruas, nilai proyek, luas, permasalahan (antara lain
hukum dan administrasi), dan kondisi aset.
b. Memberikan dukungan berupa sinergi BUMN terkait dengan pembangunan
infrastruktur pelabuhan dan kawasan industri Kuala Tanjung, baik sebagai
developer/pengembang maupun sebagai tenant antara lain seperti
Pertamina, Semen Padang, Pupuk Indonesia, Inalum dan PLN.

b.
c.

Mempercepat proses penerbitan sertipikat tanah termasuk pengeluaran
izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan sehubungan
dengan Proyek Kawasan Pelabuhan dan Industri Kuala Tanjung, Sumatera
Utara.
Memfasilitasi penyesuaian terhadap tata ruang daerah.
Memfasilitasi izin-izin terkait perubahan tata ruang antara lain seperti
pengalihan alur sungai, hutan lindungfjbroduksi, dst.
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Keterangan

No

Pihak

Tugas dan Tanggung Jawab
d.

Mempercepat penanganan masalah sengketa perkara dan konflik di
bidang pertanahan dan penataan ruang yang terkait dengan pengusahaan
Proyek Kawasan Pelabuhan dan Industri Kuala Tanjung, Sumatera Utara.
e. Melaksanakan kegiatan pengadaan tanah/pembebasan lahan sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
f. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan penyusunan dan/atau
penyelesaian peraturan dan kebijakan di bidang pertanahan dan penataan
ruang untuk mendukung Proyek Kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung dan
Industri Kuala Tanjung, Medan.
g. Melakukan hal-hal lain sesuai kewenangan Kementerian ATR/BPN.
Menteri PUPR

Berkoordinasi dan memastikan konektivitas dan trase jalan tol/non tol (arteri)
ke Kawasan Pelabuhan dan Industri Kuala Tanjung.
b. Bersama Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan lahan untuk
pembangunan jalan tol/non tol sesuai kewenangannya
c. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air pada wilayah
sungai sesuai kewenangannya.

Menteri Perhubungan

A. Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Multi Purpose
a. Membantu pemenuhan standar dan syarat-syarat untuk fasilitas dan
penyelenggaraan pelabuhan.
b. Dukungan dalam pemberian izin yang terkait dengan pengembangan
pelabuhan hingga pengoperasian pelabuhan antara lain :
a. Pemberian konsesi kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
b. Revisi Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKp) Pelabuhan;
c. Izin Pengerukan dan Reklamasi;
d. Memfasilitasi pengurusan izin Hak atas Tanah;
e. Izin Pembangunan dan Pengoperasian.
B. Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung HUB Internasional
1. Membantu pemenuhan standar dan syarat-syarat untuk fasilitas dan
penyelenggaraan pelabuhan.
2. Dukungan dalam pemberian izin yang terkait dengan pengembangan
pelabuhan hingga pengoperasian pelabuhan antara lain :

a.
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Keterangan

No

Pihak

Tugas dan Tanggung Jawab
a.

f.
Kapolri

Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan dengan
skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau
Penugasan;
b. Revisi Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Revisi Rencana Induk Pelabuhan;
c. Izin Pengerukan dan Reklamasi;
d. Memfasilitasi pengurusan izin Hak atas Tanah;
e. Izin Pembangunan dan Pengoperasian.
Melakukan hal-hal lain sesuai kewenangan Menteri Perhubungan.

a.

Melakukan pengamanan aset terkait pembangunan Proyek Pelabuhan
Kuala Tanjung, Medan melalui upaya preemptif, preventif dan represif.
b. Menyusun dan menentukan konfigurasi standar pengamanan dan kualitas
kemampuan pelaksanaan pengamanan swakarsa.
c. Menjamin
keamanan
selama
pelaksanaan
pekerjaan
konstruksi/pembangunan dan pengoperasian fasilitas.
d. Melakukan koordinasi dalam penegakan hukum jika ditemukan adanya
peristiwa atau kejadian tindak pidana dalam upaya mencari dan
menemukan penyebab peristiwa atau kejadian.
e. memberikan perlindungan hukum atas aset yang terkait dengan
pelaksanaan pembangunan Proyek Pelabuhan Kuala Tanjung dan Industri
Kuala Tanjung.
f. membantu dalam pelaksanaan pembebasan lahan yang terkait dengan
pelaksanaan pembangunan Proyek Pelabuhan Kuala Tanjung dan Industri
Kuala Tanjung.
g. Melakukan pengawalan dan pengamanan aset yang terkait dengan
pelaksanaan pembangunan Proyek Pelabuhan Kuala Tanjung dan Industri
Kuala Tanjung.
h. Melakukan hal-hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
kewenangan Kapolri (diskresi).

7

Keterangan

No
Jaksa Agung

4.

Tugas dan Tanggung Jawab

Pihak
a.

Melakukan pendampingan dan bantuan dalam rangka pemulihan aset
yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan Proyek Pelabuhan Kuala
Tanjung, Medan sehubungan dengan tindak pidana dan/atau aset yang
dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum.
b. Melakukan pendampingan oleh Tim Pengawal dan Pengaman
Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).
c. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum
lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
d. Melakukan hal-hal lain sesuai kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.

Percepatan Proyek Infrastruktur dan Penataan Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero).
a. Proyek Kereta Api Medan - Kuala Tanjung
b. Penataan Aset Jalur Kereta Api
Menteri Badan Usaha Milik Negara

a.

Mengkoordinasi penyediaan data dan informasi terkait dengan Proyek
Kereta Api Medan - Kuala Tanjung dan Penataan Aset Jalur Kereta Api
antara lain menyangkut lokasi/ruas, nilai proyek, luas, permasalahan
(antara lain hukum dan administrasi), dan kondisi aset.
b. Membantu percepatan pengalihan aset BUMN yang digunakan dalam
pembangunan jalur kereta api Medan-Kuala Tanjung.

Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional

a.

Mempercepat proses penerbitan sertipikat tanah termasuk pengeluaran
izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan sehubungan
dengan Proyek Kereta Api Medan - Kuala T anjung dan Penataan Aset Jalur
Kereta Api.
b. Mempercepat penanganan masalah sengketa perkara dan konflik di
bidang pertanahan dan penataan ruang yang terkait dengan pengusahaan
Proyek Kereta Api Medan - Kuala Tanjung dan Penataan Aset Jalur Kereta
Api.
c. Melaksanakan kegiatan pengadaan tanah sesuai dengan jangka waktu
yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

8

Keterangan

No

Pihak

Tugas dan Tanggung Jawab
d.

e.
Menteri
Pekerjaan
Perumahan Rakyat
Menteri Perhubungan

Umum

Melakukan koordinasi dalam melaksanakan penyusunan dan/atau
penyelesaian peraturan dan kebijakan di bidang pertanahan dan penataan
ruang untuk mendukung Proyek Kereta Api Medan - Kuala Tanjung dan
Penataan Aset Jalur Kereta Api.
Melakukan hal-hal lain sesuai kewenangan Kementerian ATR/BPN.

dan

""

a.

Melakukan inventarisasi kebutuhan lahan dalam rangka pembangunan
infrastruktur jalur kereta api Medan-Kuala Tanjung.
b. Melaksanakan koordinasi proses pengadaan lahan untuk pembangunan
jalur kereta api.
c. Melaksanakan koordinasi untuk proses pengalihan aset BUMN untuk
pembangunan infrastruktur prasarana perkeretaapian.
d. Melakukan hal-hal lain sesuai kewenangan Menteri Perhubungan.

Kapolri
a.

Melakukan pengamanan aset terkait pembangunan Proyek Kereta Api
Medan - Kuala Tanjung dan Penataan Aset Jalur Kereta Api melalui upaya
preemptif, preventif dan represif.
b. Menyusun dan menentukan konfigurasi standar pengamanan dan kualitas
kemampuan pelaksanaan pengamanan swakarsa.
c. Melakukan koordinasi dalam penegakan hukum jika ditemukan adanya
peristiwa atau kejadian tindak pidana dalam upaya mencari dan
menemukan penyebab peristiwa atau kejadian.
f. Memberikan perlindungan hukum atas aset yang terkait dengan
pelaksanaan pembangunan Proyek Kereta Api Medan - Kuala Tanjung dan
Penataan Aset Jalur Kereta Api.
g. Membantu dalam pelaksanaan pembebasan lahan yang terkait dengan
pelaksanaan pembangunan Proyek Kereta Api Medan - Kuala Tanjung dan
Penataan Aset Jalur Kereta Api.
h. Melakukan pengawalan dan pengamanan aset yang terkait dengan
pelaksanaan pembangunan Proyek Kereta Api Medan - Kuala Tanjung dan
Penataan Aset Jalur Kereta Api.
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Keterangan

No

Pihak

d. Melakukan hal-hal lain yang
kewenangan Kapolri (diskresi).
Jaksa Agung

5.

Keterangan

Tugas dan Tanggung Jawab
dapat

dipertanggungjawabkan

sesuai

a.

Melakukan pendampingan dan bantuan dalam rangka pemulihan aset
yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan Proyek Kereta Api Kuala
Tanjung, Medan dan Penataan Aset Jalur Kereta Api sehubungan dengan
tindak pidana dan/atau aset yang dikuasai oleh pihak ketiga secara
melawan hukum.
b. Melakukan pendampingan oleh Tim Pengawal dan Pengaman
Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).
c. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum
lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
d. Melakukan hal-hal lain sesuai kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.

Penataan Aset PT Perkebunan Nusantara III (Persero) HOLDING dan Anak Perusahaan:
a. Banyak aset tanah (dengan Hak Guna Usaha) yang sudah diajukan perpanjangan nya (semenjak sebelum habis masa berlakunya) namun
sampai saat ini belum te rb it perpanjangannya. Baik yang di dalam nya terdapat masalah maupun yang sudah clean and clear.
b. Perubahan status tanah (dari Hak Guna Usaha menjadi Hak Guna Bangunan) dan pemulihan beberapa aset tanah yang dikuasai pihak ketiga
secara melawan hukum.
Menteri Badan Usaha Milik Negara

Menyediakan data dan informasi terkait dengan aset-aset tanah yang sudah
diajukan proses sertifikasi nya dan yang perlu diubah status nya serta asetaset yang dikuasai pihak ketiga yang masuk dalam lingkup Nota Kesepahaman
ini, antara lain menyangkut lokasi, jumlah, nilai, permasalahan (antara lain
hukum dan administrasi), dan kondisi aset.

Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional

1.

Percepatan proses pensertipikatan tanah yang antara lain meliputi:
a. Sertifikasi aset tanah untuk yang pertama kali;
b. Perpanjangan dan/atau pembaharuan hak atas tanah;
c. Perubahan nama;
d. Perubahan hak atas tanah;
2. Penanganan permasalahan aset.
3. Melakukan hal-hal lain sesuai kewenangan Kementerian ATR/BPN.
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No

Pihak
Menteri Pekerjaan
Perumahan Rakyat

Tugas dan Tanggung Jawab
Umum

dan

““

Menteri Perhubungan

““

Kapolri

Melakukan pengamanan aset melalui upaya preemptif, preventif dan
represif.
b. Menyusun dan menentukan konfigurasi standar pengamanan dan kualitas
kemampuan pelaksanaan pengamanan swakarsa.
c. Melakukan koordinasi dalam penegakan hukum jika ditemukan adanya
peristiwa atau kejadian tindak pidana dalam upaya mencari dan
menemukan penyebab peristiwa atau kejadian.
d. Memberikan perlindungan hukum atas aset tanah PT Perkebunan
Nusantara di wilayah Sumatera.
e. Melakukan pengawalan dan pengamanan aset aset tanah PT Perkebunan
Nusantara di wilayah Sumatera.
f. Melakukan hal-hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
kewenangan Kapolri (diskresi).

Jaksa Agung

a. Melakukan pendampingan dan bantuan dalam rangka pemulihan aset
sehubungan dengan tindak pidana dan/atau aset yang dikuasai oleh pihak
ketiga secara melawan hukum.
b. Melakukan pendampingan oleh Tim Pengawal dan Pengaman
Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).
c. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum
lainnya di bidang perdata dan tata usaha Negara.
d. Melakukan hal-hal lain sesuai kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.

a.

Keterangan

No

6.

Pihak

Tugas dan Tanggung Jawab

Penyelesaian Penanganan Hukum Terkait Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
Menteri Badan Usaha Milik Negara

Menyediakan data dan informasi terkait dengan data-data dan dokumen antara
lain menyangkut lokasi, jumlah, nilai, permasalahan (antara lain hukum dan
administrasi), dan kondisi aset terkait kerjasama PT Hotel Indonesia Natour
(Persero).

Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri Pekerjaan
Perumahan Rakyat

Umum

““

dan

"

Menteri Perhubungan

““

Kapolri

"

Jaksa Agung

a.

Melakukan pendampingan dan bantuan dalam rangka pemulihan aset
sehubungan dengan penyelesaian kerjasama PT Hotel Indonesia Natour
(Persero).
b. Melakukan pendampingan oleh Tim Pengawal dan Pengaman
Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).
c. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum
lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
d. Melakukan hal-hal lain sesuai kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.
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