
WALIKOTA MOJOKERTO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 1UO TAHUN 2016 

TENT ANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK 
KEPENTINGAN UMUM YANG LUASNYA TIDAK LEBIH DARI 5 (LIMA) HEKTAR 

DI KOTA MOJOKERTO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 148 
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum poin 17 pasal 121 ayat (1), menyatakan bahwa dalam 
rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, 
dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah 
dengan pihak yang berhak ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a, maka perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 5 (Lima) Hektar Di Kota 
Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota 
Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur I Jawa Tengah I Jawa Barat sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 ); 



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043) ; 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) ; 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Negara Nomor 5289) ; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4385) ; 



11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah 
diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 148 
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 55) ; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang 
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 1 O/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya 
Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ; 

14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah 
sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah ; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 ; 

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang 
Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum ; 

18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032. 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN 
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN 
UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG LUASNYA TIDAK LEBIH DARI 
5 (LIMA) HEKTAR DI KOTA MOJOKERTO 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Mojokerto. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 
4. lnstansi yang memerlukan tanah adalah Perangkat Daerah dilingkup 

Pemerintah Kota Mojokerto dan Badan Usaha Milik Daerah Kota 
Mojokerto. 

5. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara 
memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang 
Berhak. 

6. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki 
Objek Pengadaan Tanah. 

7. Obyek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan 
bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan 
tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. 

8. Ruang atas tanah dan bawah tanah adalah ruang yang dibawah 
permukaan bumi dan/ atau ruang yang ada diatas permukaan bumi 
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 
dengan penggunaan tanah. 

9. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan 
dengan undang-undang. 

10. Kepentingan Um um adalah kepentingan bangsa, negara, dan 
masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

11. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang 
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
pemegangnya. 



12. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang 
berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. 

13. Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak 
kepada Negara melalui Kementerian. 

14. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang Berhak 
dalam proses Pengadaan Tanah. 

15. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang 
melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat ijin 
praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Kementerian 
untuk menghitung nilai/harga obyek Pengadaan Tanah. 

16. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperolah izin dari Menteri Keuangan untuk 
memberikan jasa penilaian. 

17. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal BPN di Kota Mojokerto yang dipimpin oleh 
Kepala Kantor Pertanahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal2 

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari tahapan 
kegiatan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar di Kota. 

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan terselenggaranya tertib 
administrasi pelaksanaan tahapan kegiatan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar di 
Kota. 

Pasal3 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum dengan luas tidak lebih dari 5 (lima) hektar, yang meliputi : 
a. Perencanaan Pengadaan Tanah; 
b. Pelaksanaan Pengadaan Tanah; 
c. Biaya Pengadaan Tanah; 
d. Pelaporan dan Evaluasi; 



BAB Ill 

PERENCANAAN PENGADAAN T ANAH 

Bagian Pertama 

Dasar Perencanaan 

Pasal4 

(1) Setiap lnstansi yang memerlukan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Um urn 
membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada : 
a. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan 
b. Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam : 

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 
2) Rencana Strategis; dan 
3) Rencana Kerja Pemerintah lnstansi yang bersangkutan. 

(2) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dapat disusun 
secara bersama-sama oleh lnstansi yang memerlukan tanah bersama dengan instansi 
teknis terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh lnstansi 
yang memerlukan tanah. 

Bagian Kedua 
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah 

Pasal5 

Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, disusun dalam bentuk 
dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat: 

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan; 
b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan 

sebagimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1 ); 
c. Letak tanah; 
d. Luas tanah yang dibutuhkan; 
e. Peta lokasi tanah yang dibutuhkan; 
f. Gambaran umum status tanah; 
g. Perkiraan jangka pelaksanaan pengadaan tanah; 
h. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; 
1. Perkiraan nilai tanah; dan 
j. Rencana Penganggaran. 

Pasal6 

Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun 
berdasarkan study kelayakan yang mencakup : 

a. Survei sosial ekonomi; 

b. Kelayakan lokasi; 



c. Analisa Biaya dan Manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat; 

d. Perkiraan Nilai Tanah; 

e. Dampak Lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan 
tanah dan pembangunan; dan 

f. Study lain yang diperlukan. 

Pasal? 

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 
ditetapkan oleh Pimpinan lnstansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk. 

BABIV 
PELAKSANAANPENGADAANTANAH 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pasal 8 

(1) Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan um urn yang luasnya tidak 
lebih dari 5 (lima) hektar dilakukan langsung oleh lnstansi yang memerlukan tanah 
dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli. 

(2) Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dengan bukti 
Surat Rekomendasi dari lnstansi yang membidangi. 

(3) Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi. 

(4) Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
um urn sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), lnstansi yang memerlukan tanah 
menggunakan hasil penilaian jasa penilai. 

Pasal9 

(1) Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh pimpinan 
instansi yang memerlukan tanah, setelah dokumen perencanaan selesai disusun. 

(2) Dalam pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan instansi yang 
memerlukan tanah melaksanakan : 

a. Sosialisasi; 

b. lnventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek pengadaan tanah; 

c. Penetapan nilai ganti kerugian; 

d. Musyawarah dengan pihak yang berhak; 

e. Pemberian ganti kerugian; 



f. Penitipan ganti kerugian; 

g. Pelepasan objek pengadaan tanah. 

Bagian Kedua 

Sosialisasi 

Pasal 10 

(1) lnstansi yang memerlukan tanah melaksanakan pemberitahuan kepada Pihak yang 
Berhak. 

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung 
dengan cara tatap muka atau surat pemberitahuan. 

Bagian Ketiga 

lnventarisasi dan ldentifikasi 

Pasal 11 

(1) lnstansi yang memerlukan tanah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi Pihak 
yang Berhak meliputi : 

a. ldentitas Pihak yang Berhak; 

b. Letak tanah dan luas tanah; 

c. Status tanah dan bukti kepemilikan tanah; 

d. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah; 

e. Luas dan jenis bangunan; 

f. Tanam Tumbuh dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; 

g. Penguasaan dan I atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang 
berkaitan dengan tanah; 

h. Pembebanan hak atas tanah. 

(2) lnventarisasi dan identifikasi Pihak yang Berhak dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif 
dan ditandatangani oleh Pimpinan lnstansi yang memerlukan tanah dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A. 

Pasal 12 

(1) lnstansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan 
bidang per bidang tanah kepada Kantor Pertanahan setelah Daftar Nominatif 
lnventarisasi dan ldentifikasi selesai dibuat. 

(2) Hasil pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah dan ditandatangani oleh Kepala 
kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. 



(3) Peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam proses 
penentuan nilai Ganti Kerugian dan pendaftaran hak. 

Bagian Keempat 

Penetapan Nilai Ganti Kerugian 

Pasal 13 

(1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 
huruf c, dilakukan oleh Pimpinan lnstansi yang memerlukan tanah berdasarkan hasil 
penilaian jasa penilai atau penilai publik. 

(2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan 
ditetapkan oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah. 

(3) Pengadaan jasa Penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

(4) Pelaksanaan pengadaan Penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. 

Pasal 14 

(1) Penilai atau penilai publik bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian yang 
meliputi: 

a. tanah; 

b. ruang atas tanah dan bawah tanah; 

c. bangunan; 

d. tanaman; 

e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau 

f. kerugian lain yang dapat dinilai. 

(2) Hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
disampaikan kepada Pimpinan lnstansi yang memerlukan tanah dengan Berita Acara 
Penyerahan Hasil Penilaian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
huruf B. 

Pasal 15 

Hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik, dijadikan dasar musyawarah untuk 
menetapkan bentuk ganti kerugian. 

Pasal 16 

(1) Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah 
terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan 
penggunaannya, pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas 
bidang tanahnya. 



(2) Sisa tanah yang tidak lagi dapat difungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan bidang tanah yang tidak lagi dapat digunakan sesuai dengan peruntukan 
dan penggunaan semula. 

Bagian Kelima 

Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian 

Pasal 17 

(1) Pimpinan instansi yang memerlukan tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak 
yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian 
dari Penilai atau Penilai publik diterima oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah. 

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dilakukan secara langsung untuk 
menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian dari penilai atau penilai 
publik. 

(3) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lnstansi yang memerlukan 
tanah mengutamakan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang. 

Pasal 18 

(1) Pim pi nan instansi yang memerlukan tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam 
musyawarah penetapan ganti kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu 
pelaksanaan. 

(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lam bat 2 (dua) 
hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian. 

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pimpinan instansi 
yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 19 

(1) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dibagi 

dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah Pihak yang Berhak, 

waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti Kerugian. 

(2) Dalam hal belum tercapai kesepakatan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali. 

Pasal20 

(1) Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada : 

a. Seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat 

kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan; 

b. Seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang 

Berhak berstatus badan hukum; atau 



c. Pihak yang Serhak lainnya. 

{2) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format yang tercantum 

dalam Lampiran huruf C. 

(3) Pihak yang Serhak hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima 

kuasa atau 1 (satu) atau beberapa bidang tanah yang terletak pada 1 (satu) lokasi 

Pengadaan Tanah. 

(4) Dalam hal Pihak yang Serhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak 

memberikan kuasa, Pihak yang Serhak dianggap menerima bentuk dan besarnya nilai 

Ganti Kerugian yang ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah. 

Pasal21 

(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian 
kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan. 

(2) Serita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), memuat: 

a. Pihak yang Serhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk Ganti 
Kerugian yang disepakati; 

b. Pihak yang Serhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak setuju; dan 

c. Pihak yang Serhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa. 

(3) Serita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan 
instansi yang memerlukan tanah dan Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya 
dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf D. 

Pasal22 

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, 

Pihak yang Serhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat 

dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani Serita Acara 

hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), yang penyampaian 

keberatannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 

Pemberian Ganti Kerugian 

Pasal23 

(1) Ganti Kerugian dalam bentuk uang, diberikan dalam bentuk mata uang rupiah. 

(2) Pemberian Ganti Kerugian dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 
penetapan besarnya nilai ganti kerugian oleh instansi yang memerlukan tanah. 



(3) Pemberian ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan Pelepasan hak oleh Pihak 
yang berhak. 

(4) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan 
kuitansi penerimaan yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga) dengan format yang 
tercantum dalam Lampiran huruf E. 

(5) Pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dibuat Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak 
dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf F dan Lampiran huruf G. 

(6) Penandatanganan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan 
Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara bersamaan. 

Bagian Ketujuh 

Penitipan Ganti Kerugian 

Pasal24 

(1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, lnstansi yang memerlukan tanah 
mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada Ketua Pengadilan Negeri 
pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. 

(2) Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah 
lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. 

(3) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal : 

a. Pihak yang Berhak menolak besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil 
musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan; 

b. Pihak yang Berhak menolak besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan putusan 
pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

c. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; atau 

d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 

1) sedang menjadi Objek perkara di pengadilan; 

2) masih dipersengketakan kepemilikannya; 

3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 

4) menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya. 

(4) Dalam hal adanya penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dibuat Berita Acara sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
huruf H angka 1 sampai dengan Lampiran huruf H angka 8 dan Lampiran huruf I. 



Pasal25 

Oalam hal uang ganti rugi telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak 
masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, lnstansi yang memerlukan tanah mengajukan 
permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi 
Pengadaan Tanah. 

Bagian Kedelapan 

Pengambilan Ganti Kerugian 

Yang Dititipkan di Pengadilan Negeri 

Pasal26 

(1) Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri oleh Pihak yang 
Berhak disertai surat pengantar dari Pejabat lnstansi yang memerlukan tanah. 

(2) Pengambilan Ganti Kerugian terhadap Obyek Pengadaan Tanah yang menjadi jaminan 
di Bank, ganti kerugian dapat di ambil di pengadilan negeri setelah adanya surat 
pengantar dari Pejabat lnstansi yang Memerlukan tanah dan surat persetujuan dari 
pihak Bank atau pihak pemegang hak tanggungan. 

(3) Pengambilan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Pihak yang Berhak 
menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada 
Pejabat lnstansi yang memerlukan tanah. 

(4) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai 
dengan Lampiran huruf N. 

Bagian Kesembilan 

Pelepasan Objek Pengadaan Tanah 

Pasal27 

(1) Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Pihak yang Berhak kepada 
negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan/Camat atau Notaris dan dilaksanakan 
bersamaan pada saat pemberian ganti kerugian. 

(2) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), disertakan dengan penyerahan 
bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah. 

(3) Berita Acara daftar pelepasan hak Objek pengadaan tanah ditanda tangani oleh Pihak 
yang Berhak dihadapan pejabat sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) sesuai dengan 
format yang tercantum dalam Lampiran huruf J. 

(4) Dalam hal pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 
ketentuan dalam pasal 24 ayat (1) Dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan Hak objek 
Pengadaan Tanah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan/camat atau Notaris 
dan pimpinan lnstansi yang memerlukan tanah sesuai dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran huruf K. 



Pasal28 

Dalam pelaksanaan Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27, lnstansi yang memerlukan tanah: 
a. menyiapkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan 

tanah dan atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan 
dengan tanah; 

b. menarik bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah dari Pihak yang 
Serhak; dan 

c. memberikan tanda terima pelepasan. 

Pasal29 

(1) Dalam pelaksanaan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
(1 ), penerima Ganti Kerugian atau kuasanya wajib: 

a. menandatangani surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau 
penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda 
lain yang berkaitan dengan tanah; 

b. menandatangani berita acara Pelepasan Hak; 

c. menyerahkan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan tanah 
kepada lnstansi yang memerlukan tanah melalui Kantor Pertanahan; dan 

d. menyerahkan salinan/fotokopi identitas diri atau identitas kuasanya. 

(2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diberikan kepada: 

a. seorang dalam hubungan darah ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua atau 
suami/istri bagi Pihak yang Serhak berstatus perorangan; atau 

b. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang 
Serhak berstatus badan hukum. 

Pasal 30 

(1) Dalam hal pelepasan Objek Pengadaan Tanah merupakan milik atau dikuasai 
Pemerintah/Sadan Usaha Milik Negara/Sadan Usaha Milik Daerah, lnstansi yang 
memerlukan tanah membuat berita acara Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah. 

(2) Serita Acara Pelepasan hak objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran huruf L. 

(3) Pelepasan Hak objek Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 
Serita acara daftar Pelepasan hak Objek Pengadaan tanah yang merupakan milik atau 
dikuasai Pemerintah/Sadan Usaha Milik Negara/Sadan Usaha Milik Daerah sesuai 
format yang tercantum dalam Lampiran huruf M. 



Pasal 31 

Setelah dilaksanakannya pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (1 ), maka instansi yang memerlukan tanah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja harus 
mengajukan permohonan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang menerbitkan 
sertifikat hak atas tanah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota. 

BABV 

BIA YA PENGADAAN TAN AH 

Pasal32 

(1) Penganggaran biaya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan um um 
terdiri dari biaya ganti kerugian, biaya operasional dan biaya pendukung untuk kegiatan: 

a. Perencanaan; 

b. Pelaksanaan; 

c. Penyerahan hasil; 

d. Administrasi dan pengelolaan; dan 

e. Sosialisasi. 

(2) Penganggaran biaya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, 
dilakukan oleh lnstansi yang memerlukan tanah yang dituangkan dalam dokumen 
Penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABVI 

PELAPORAN DAN EVALUASI 

Pasal33 

(1) lnstansi yang memerlukan tanah menyampaikan laporan hasil kegiatan pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Walikota setiap triwulan 
dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

(2) Laporan hasil kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Walikota. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 34 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 89 
tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Mojokerto (Serita Daerah Kota Mojokerto 
tahun 2015 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



Pasal 35 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di 

pada tanggal 

Mojokerto 
9 Des ember 2016 

VVALIKOTA MOJOKEIRTO 

ttd 

MAS1UD YUINUS 

diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal 9 Desember 2016 

SEKiRETAiR1IS DAER� H KOTA 1MOJ!OKERTO 

ttd 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 100 

Sann.an sesual dengan aslinya 
KEPALA BA.GI.AN HUKUM, 

ttd 

PUDJI HARDJONO, SH 
NIP. 19600729· 198503 1 007 
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