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Abstrak
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serah terima Personel,
Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen sebagai akibat dari pembagian
urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah
Kab/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penerapan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentu akan
berdampak terhadap sistem informasi pengelolaan barang milik daerah karena
pelimpahan kewenangan ini juga menyebabkan adanya pelimpahan barang milik
daerah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Kewenangan
pengelolaan barang milik daerah sebagai akibat pembagian urusan konkuren, akan
diikuti dengan integrasi sistem informasi pengelolaan barang milik daerah yang
akan dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Lampung.
Mobilisasi tanah yang semula merupakan barang milik daerah kabupaten/kota
menjadi barang milik daerah provinsi. Tanah yang semula bersertifikat atas nama
pemerintah kabupaten/kota harus dipindahtangankan atau dialihkan kepada
pemerintah provinsi. Pemindahtanganan atau pengalihan hak atas tanah tersebut
harus didaftarkan ke kantor pertanahan.
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Barang Milik Daerah
Abstract
Based on the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 19
of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property, the
handover of Personnel, Funding, Facilities and Infrastructure, and Documents as
a result of the distribution of government functions between the Central
Government, Provincial and Regional Regencies Law Number 23 Year 2014. The
application of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government will
certainly have an impact on the information management system of regional
property because the delegation of authority also causes the delegation of regional
property from the district / city government to the provincial government. The
authority to manage regional property as a result of the distribution of concurrent
functions, will be followed by the integration of information systems for managing
regional property that will be transferred from the district / city government to the
Lampung Provincial Government. Land mobilization which originally belonged
to the regency / city area became the property of the province. Land that was
originally certified on behalf of the district / city government must be transferred
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or transferred to the provincial government. The transfer or transfer of rights to the
land must be registered with the land office.
Keywords: Land Registration, Regional Property

I.

PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 30 September 2014 lahir Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, konsekuensinya terjadi perubahan urusan
pemerintahan. Perubahan tersebut berimplikasi pada mobilisasi sumber daya, baik
manusia, sarana, prasarana, dokumen maupun pendanaan. Mobilisasi sumber daya
berarti terkait juga dengan pengelolaan sumber daya. Konsekuensi dari mobilisasi
adalah pengelolaan sumber daya yang mencakup pemindahtanganan personel,
sarana, prasarana, dan dokumen. Selain itu, harus diikuti dengan penghapusan,
pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, pendanaan, serta pengawasan dan
pengendalian, khususnya terkait dengan tanah sebagai barang milik daerah.
Pengelolaan dan/atau mobilisasi tanah terkait dengan perubahan urusan
pemerintahan membutuhkan tenaga, pikiran, dana, dan kebijakan yang cukup
menguras energi. Semuanya itu tentunya menjadi beban negara (pemerintah pusat
dan daerah) tanpa ada nilai tambah yang diperoleh. Sementara itu, apabila
pengelolaannya dilakukan dengan kurang baik, justru dimungkinkan tanah
tersebut menjadi hilang atau menimbulkan konflik.
Konflik yang diakibatkan oleh pengelolaan yang kurang baik dapat menyebabkan
tanah tersebut tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan. Jelas hal ini akan
merugikan negara, daerah atau masyarakat. Akankah energi yang besar hanya
dihabiskan untuk urusan yang tidak mempunyai nilai tambah. Atau akankah
mobilisasi tanah tersebut dapat dilakukan dengan energi yang sekecil mungkin.
Barang Milik Negara/Daerah yang berupa tanah harus disertipikatkan atas
nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Dilain pihak untuk mencapai tertib administrasi pertanahan, setiap bidang tanah
dan satuan rumah susun termasuk peralihan wajib didaftar. Peralihan hak atas
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tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar,
hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak
lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.
Pada bulan Juni 2015 Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan buku, dan
menemukan banyak tanah pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang
belum bersertifikat, yang disebabkan diantaranya: (1) tanah tidak didukung
dokumen kepemilikan; (2) implementasi inventarisasi dan pensertipikatan
tanah terkendala perbedaan pemahaman juklak dan perbedaan metode pencatatan
(Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2015).

Belum lagi harus ada

mobilisai tanah sebagai konsekuensi perubahan urusan pemerintahan, akan
menambah daftar panjang persoalan dan pekerjaan yang harus dihadapi dan
diselesaikan oleh pengelola, pengguna atau kuasa pengguna tanah sebagai barang
milik daerah.
2.

Permasalahan

Bagaimanakah Pengaturan Tentang Peralihan pendaftaran tanah (Barang Milik
Daerah) sebagai konsekuensi perubahan urusan pemerintahan?
II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal, karena yang dikaji adalah
hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan. Menurut
Soetandyo, penelitian-penelitian non doktrinal yang sosial dan empiris atas hukum
akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam
masyarakat berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses
perubahan sosial. (Soetandyo, 2010)
Berdasarkan tipe penelitian tersebut, maka dalam kajian ini digunakan tipe
penelitian kualitatif. Menurut Damin, metode penelitian kualitatif bersifat
deskriptif yakni data yang terkumpul berupa kata-kata, gambar, bukan angkaangka. Kalaupun terdapat data yang berupa angka, sifatnya hanya sebagai
penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan,
foto, dokumen pribadi, dan bahan-bahan lainnya (Damin Sudarman, 2002).
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal.1
Socio-legal studies adalah nama lain untuk istilah law and sociaties studies. Sociolegal studies adalah istilah generik untuk menyebutkan semua ilmu-ilmu
sosial

yang

mempelajari

hukum.

Tamanaha

menjelaskan

dalam

perkembangannya, kajian tentang ilmu dan masyarakat (law and sociaty)
mengubah namanya menjadi kajian sosial tentang hukum atau socio-legal
studies. Meski demikian menurut Tamanaha islitah socio-legal studies sinonim
dengan law and society studie (Brian Z. Tamanaha, 1971). Penelitian sosio-legal
juga merupakan pendekatan alternatif yang menguji hukum doktrinal terhadap
hukum. Tujuan dan ruang lingkup sosio-legal research tidak semata- mata
penelitian empirik, melainkan analisis akademiknya yang kritis terhadap hukum.
(Sulistyowati, 2009)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, undang-undang tersebut membagi urusan pemerintahan menjadi 3 urusan,
yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urussan
pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan
yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan
konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan umum
adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala
pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah inilah
yang menjadi dasar pelaksanakan otonomi daerah.
Pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut menyebabkan terjadinya perubahan
pada organisasi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Perubahan ini terjadi
terkait adanya pelimpahan kewenangan yang berasal dari pemerintah

1

Social-legal studies mengembangkan anti metanarasi, anti totalitas dan anti universalitaske dalam kajian- kajian
mengenai hukum. Social-legal studies mempertanyakan tafsir monolitik dari, universalitas dari pemberlakuan
undang-undang dan kebenaran dari doktrin-doktrin (metanarasi) klasik.
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kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Dalam undang-undang tersebut juga
dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan. Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu dalam hal pengelolan
pertanahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dampak dari
pengalihan urusan/kewenangan terhadap pengelolaan aset daerah antara lain
adalah meningkatnya pengelolaan aset daerah.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab X Pasal 329 ayat (1) dan
(2), disebutkan bahwa barang milik daerah dapat dipindahtangankan dengan cara:
a. Penjualan;
b. Tukar menukar;
c. Hibah, dan
d. Penyertaan modal pemerintah daerah.
Menurut peraturan tersebut pelaksanaan pelimpahan aset mengikuti ketentuan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
penekanannya terdapat pada Pasal 404. Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat
dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor: 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 Perihal Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
yang ke dua No.120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan
Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Menurut Pasal 404 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa
serah terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen sebagai
akibat dari pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah
Provinsi dan Daerah Kab/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang
Pemerintahan Daerah diundangkan. Kemudian dalam Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 disebutkan bahwa
proses Inventarisasi Personel, Sarana dan Prasarana, Pendanaan dan Dokumen
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sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkruen paling lambat
dilaksanakan tanggal 31 Maret 2016. Inventarisasi aset yang akan dialihkan
kewenangannya dari kabupaten/kota ke pemerintah Provinsi Lampung harus
selesai dilaksanakan sebelum tanggal 31 Maret 2016.
Dalam proses pelimpahan kewenangan ini, Biro Perlengkapan & Aset Daerah
Provinsi terkendala karena tidak adanya peraturan turunan dari Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagai aturan atau acuan khusus proses pelimpahan ini.
Pemerintah pusat hanya mengeluarkan berupa Surat Edaran Mendagri sehingga
pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyerahann aset ini tidak di dukung
peraturan khusus yang baku.
Pada saat ini pemerintah Provinsi Lampung telah sampai kepada tahap
pengumpulan alas hak pendukung tanah-tanah BMD di kabupaten/kota seluruh
Provinsi Lampung (berupa alas hak fotocopy). Kemudian seluruh alas hak asli
tanah yang ada di kabupaten/kota seluruh Provinsi Lampung akan ditarik oleh
pemerintah Provinsi Lampung ketika proses pelaksanakan serah terima antara
pemerintah kabupaten/kota (bupati/walikota) se Provinsi Lampung dengan
pemerintah daerah Provinsi Lampung (gubernur) pada tanggal 2 Oktober 2016.
Proses serah terima tersebut akan dilakukan dalam acara resmi tentang
penandatanganan berita acara serah terima personel, sarana dan prasarana dan
dokumen yang akan dihadiri oleh Gubernur Lampung, bupati/walikota se-Provinsi
Lampung, unsur Kementerian/LPNK, Ketua DPRD provinsi dan kab/kota dan
Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung serta Kepala Kejaksaan Negeri
Kab/Kota se-Provinsi Lampung, sedangkan proses balik nama sertifikat dari atas
nama pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi atas nama pemerintah daerah
provinsi atau pendaftaran tanah atas nama pemerintah daerah provinsi, dapat
dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi ketika proses pengalihan kewenangan
telah selesai dilaksanakan ditandai dengan penyerahan seluruh alas hak yang
dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota disertai dengan berita acara penyerahan
yang ditandatangani oleh bupati/walikota.
Pada saat mau balik nama atau mendaftarkan sertifikat tanah, gubernur melalui
sekretaris daerah membuat surat pernyataan bahwa tanah tersebut memang benar
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telah beralih menjadi aset pemerintah daerah provinsi dalam hal ini Provinsi
Lampung dan juga aset tersebut tidak dalam sengketa apapun juga sehingga
dibuatlah surat permohonan untuk dibalik nama kan dari aset pemerintah
kabupaten/kota menjadi atas nama pemerintah provinsi dalam hal ini Provinsi
Lampung. Begitu pula untuk tanah yang belum punya sertifikat untuk diterbitkan
sertifikat atas nama pemerintah provinsi dalam hal ini Provinsi Lampung.
Ketika hendak mengajukan proses balik nama aset pemerintah kabupaten menjadi
aset pemerintah provinsi maupun proses persertifikatan tanah yang belum
bersetifikat hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain :
a.
b.
c.

d.
e.

f.

Berita acara serah terima aset;
Berita acara pelepasan hak dari kabupaten/kota;
Surat pernyataan dari gubernur melaui sekretaris daerah yang menerangkan
bahwa aset yang dimaksud telah beralih kepemilikan dari aset
kabupaten/kota menjadi aset provinsi dan aset tersebut telah tercatat pada
buku aset provinsi;
Alas hak sebagai bukti kepemilikan yang ada;
Surat pernyataan penguasaan fisik yang ditandatangani oleh bupati/walikota
yang disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi untuk tanah yang belum
bersertifikat;
Setelah itu pemerintah provinsi membuat permohonan balik nama ke kantor
BPN kabupaten/kota setempat untuk dapat diterbitkan sertifikat maupun
merubah data kepemilikan lainnya, dan juga mendaftarkan tanah-tanah yang
belum bersertifikat dengan atas nama pemerintah provinsi.

Hingga saat ini ternyata masih banyak aset-aset instansi pemerintah yang belum
terdaftar, maka oleh sebab itu dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum hak
atas tanah instansi pemerintah perlu diberikan kemudahan dan percepatan bagi
instansi pemerintah yang akan mendaftarkan tanahnya, hal tersebut telah
dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 1855/15.1/IV/2016 tanggal 22 April 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Instansi Pemerintah.
Setelah ditandatanganinya berita acara serah terima aset yang didasari atas
perintah undang-undang tersebut, maka secara yuridis aset tersebut telah beralih
dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Dimana tahapannya
pemerintah kabupaten/kota harus terlebih dahulu mengeluarkan aset tersebut dari
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daftar SIMDA aset pemerintah kabupaten/kota, untuk selanjutnya aset tersebut
dimasukan ke SIMDA aset pemerintah provinsi. Tahapan selanjutnya berdasarkan
bukti kepemilikan yang ada itu mendaftarkan permohonan haknya pada kantor
pertanahan kabupaten/kota melalui unit kerja sub seksi pendaftaran tanah instansi
pemerintah dan harus memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah No. 128
Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010.
Dalam hal ini instansi pemerintah dalam proses pendaftaran tanahnya harus
memperhatikan angka 3 Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1855/15.1/IV/2016 yang menyatakan bahwa
tanah yang dimohonkan haruslah dalam keadaan Clean and Clear yaitu tidak
terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dikuasai (tidak sengketa) atau
tidak dalam pendudukan/occupatie oleh pihak lain serta telah tercatat dalam daftar
inventaris aset instansi pemerintah yang bersangkutan.
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan tersebut,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan tentang peralihan barang milik
daerah (tanah) sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan pada organisasi

pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Perubahan ini terjadi terkait adanya
pelimpahan kewenangan yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota ke
pemerintah provinsi.

Dampak dari pengalihan urusan/kewenangan terhadap

pengelolaan aset daerah antara lain adalah meningkatnya pengelolaan aset daerah.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Serah terima Personel,
Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen sebagai akibat dari pembagian
urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah
Kab/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada saat ini
pemerintah Provinsi Lampung telah sampai kepada tahap pengumpulan alas hak
pendukung tanah-tanah BMD di kabupaten/kota seluruh Provinsi Lampung
(berupa alas hak fotocopy). Kemudian seluruh alas hak asli tanah yang ada di
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kabupaten/kota seluruh Provinsi Lampung akan ditarik oleh pemerintah Provinsi
Lampung ketika proses pelaksanakan serah terima antara pemerintah
kabupaten/kota (bupati/walikota) se Provinsi Lampung dengan pemerintah daerah
Provinsi Lampung (gubernur).

Setelah ditandatanganinya berita acara serah

terima aset yang didasari atas perintah undang-undang tersebut, maka secara
yuridis aset tersebut telah beralih dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah
provinsi.
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