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ABSTRAK 

Muh. Afif Mahfud ( B 111 09 273), Status Hukum Tanah Aset Daerah 
dari Konversi Tanah Belanda yang Tidak Disertifikatkan di Kota 
Makassar dibimbing oleh Farida Patittingi dan Sri Susyanti Nur. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum tanah 
asset daerah dari konversi tanah Belanda yang tidak disertifikatkan di 
Kota Makassar dan untuk mengetahui pengelolaan tanah asset daerah 
dari konversi tanah Belanda yng tidak disertifikatkan di Kota Makassar. 

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang 
terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan 
penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku 
yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh 
dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.  

Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1) 
Status hukum tanah aset daerah dari konversi tanah Belanda yang tidak 
disertifikatkan adalah tanah negara. Tanah ini secara fisik dikuasai oleh 
Pemerintah Daerah Kota Makassar dan penguasaaan yuridis atas tanah 
negara tersebut pada Menteri Keuangan sebagai pengelola tanah negara 
(barang milik negara). Pemerintah Kota Makassar belum memiliki alas hak 
berupa surat keputusan pemberian hak pakai atas tanah negara dan hak 
pengelolaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar belum menjadi 
subjek hak atas tanah-tanah tersebut; 2) Pengelolaan tanah asset daerah 
secara yuridis formal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ada pada 
Pemerintah Kota Makassar. Pengelolaan tanah asset daerah tersebut 
terwujud dalam tujuh kegiatan termasuk pengamanan yuridis. 
Pengamanan yuridis dilakukan melalui penyertifikatan tanah. 
Penyertifikatan tanah asset daerah dari konversi tanah Belanda sangat 
lambat. Bahkan, saat ini hanya terdapat satu tanah asset daerah bekas 
tanah Belanda yang telah disertifikatkan. Lambatnya pengamanan yuridis 
atau penyertifikatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 
minimnya anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD), dokumen yang tidak tersimpan oleh pejabat 
terdahulu dan kantor yang selalu berpindah-pindah.     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Tanah memiliki fungsi ganda dalam kehidupan manusia yaitu sebagai 

social asset dan capital asset. Sebagai social asset, tanah merupakan 

sarana pengikat kesatuan sosial dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, 

tanah sebagai capital asset merupakan faktor modal dalam proses 

pembangunan. Sebagai capital asset, tanah menjadi benda ekonomi yang 

sangat penting dan tinggi nilainya. Hal ini disebabkan luas tanah tetap 

sedangkan jumlah manusia yang membutuhkannya semakin bertambah.    

  Pentingnya nilai tanah sebagai capital asset disadari oleh Pemerintah 

Hindia Belanda. Kesadaran tersebut menyebabkan Pemerintah Hindia 

Belanda memberikan perhatian yang besar terhadap politik hukum 

pertanahan. Politik hukum pertanahan tersebut bertujuan menjamin 

tercapainya kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Dalam konteks ini, 

satu hal yang penting untuk diketahui adalah terjadinya dualisme dan 

pluralisme hukum tanah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda.  

  Hukum tanah dikatakan dualisme karena berlaku dua hukum tanah 

yaitu hukum tanah adat dan hukum tanah barat. Pada awalnya, hukum 

tanah barat yang diberlakukan adalah hukum Belanda kuno yang 

didasarkan pada hukum kebiasaan yang tidak tertulis misalnya 
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Bataviasche Grondhuur dan hukum tertulis misalnya Overschrijving 

Ordonantie Stbl. 1834-27.  

  Pada tahun 1848,  diberlakukan suatu ketentuan hukum barat yang 

tertulis yaitu Burgerlijk Wetbook (BW). Peraturan hukum tanah barat telah 

diatur dalam buku II, III, dan IV BW. Di dalam buku II BW diatur tentang 

hak-hak atas tanah, buku III mengatur tentang jual beli dan buku IV 

mengatur tentang daluwarsa. Faktor penyebab timbulnya hukum tanah 

barat di Indonesia adalah banyaknya orang Belanda yang memerlukan 

tanah di Indonesia untuk perkebunan atau bangunan/rumah peristirahatan 

di luar kota dengan hak erfpacht (Pasal 720 BW),  rumah tinggal atau 

tempat usaha dalam kota dengan hak eigendom dan hak opstal. 1     

  Di sisi lain, hukum tanah Indonesia dikatakan pluralis karena terdapat 

hukum tanah lainnya sebagai ketentuan pelengkap. Adapun ketentuan 

pelengkap tersebut adalah hukum tanah antar golongan, hukum tanah 

administrasi dan hukum tanah swapraja. Penulis akan memberikan 

deskripsi secara lebih detail tentang hukum tanah administrasi karena 

memiliki kaitan erat dengan konversi tanah Belanda setelah Indonesia 

merdeka.  

  Pemberlakuan hukum tanah administrasi Pemerintah Hindia Belanda 

diawali dengan pembuatan Agrarische Wet 1870 dan Agrarisch Besluit 

(Keputusan Agraria/S.1870-118). Agrarische wet menghapuskan dan 

                                                           
       

1
 Aminuddin Salle et.al. 2010. Hukum Agraria. Makassar : A.S. Publishing. Hlm. 14.   
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menggantikan politik monopoli dengan politik liberal. Artinya, pemerintah 

tidak ikut campur di bidang usaha, pengusaha diberikan kesempatan dan 

kebebasan untuk mengembangkan usaha dan modalnya di bidang 

pertanian di Indonesia. 

  Politik pertanahan yang liberal tersebut tampak dalam Pasal 51 ayat 

(4) Indische Staatsregeling (IS). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa 

menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi diberikan tanah 

dengan hak erfpacht selama tidak lebih dari 75 tahun. Ayat ini dibuat 

akibat desakan pemodal besar Belanda karena sistem tanam paksa 

membatasi kemungkinan pengusaha Belanda memperoleh tanah yang 

luas dan kuat haknya. 2  

  Menurut Indisch Verslang 1941 (Statistich Jaaroverzicht 1940), pada 

tahun 1940, luas tanah yang diberikan dengan hak erfpacht seluas lebih 

dari 1.100.000 hektar kepada lebih dari 2.200 pengusaha. Pemberian 

tanah dengan hak erfpacht yang paling luas terjadi pada tahun 1930 yakni 

1.750.000 hektar. Selain tanah hak erfpacht, tanah partikelir seluas lebih 

kurang 500.000 hektar juga diberikan kepada 200 pengusaha. Pemberian 

tanah partikelier yang terluas terjadi pada tahun 1930 yaitu 1.700.000 

hektar. Selain kedua jenis tanah tersebut, pemerintah Hindia Belanda juga 

memberikan tanah concessie kepada pengusaha Belanda. Pada tahun 

                                                           
     

2
 Urip Santoso. 2010.  Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta : Kencana. 

Hlm. 21 
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1930, Pemerintah Hindia Belanda memberikan tanah concessie seluas 

1.000.000 hektar kepada 300 pengusaha Belanda3. 

  Ketentuan-ketentuan agrarische wet pelaksanaannya diatur lebih 

lanjut dalam beberapa peraturan dan keputusan. Salah satu keputusan 

yang penting adalah Agrarische Besluit, Stb. 1870 No. 118.  Dalam 

Agrarische Besluit diatur mengenai domein verklaring. Domein verklaring 

adalah pernyataan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat 

membuktikan adalah milik negara. Domein verklaring tersebut menjadi 

landasan bagi pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan tanah 

dengan hak-hak barat sebagaimana yang diatur dalam BW. Di sisi lain, 

domein verklaring menyebabkan setiap bidang tanah harus ada yang 

memiliki jika tidak ada yang memiliki maka negaralah pemiliknya.  

  Eksistensi domein verklaring ini menyebabkan hubungan antara 

negara dengan tanah bersifat langsung. Negara sebagai subjek hukum 

disamakan dengan perseorangan sehingga hubungan ini bersifat privat 

rechtelijk yaitu negara sebagai pemilik tanah. Dikeluarkannya domein 

verklaring ini menyebabkan semua tanah yang ada di wilayah Hindia 

Belanda adalah milik mutlak negara karena penduduk bumi putera tidak 

memiliki hak eigendom. 4 

  Setelah Indonesia merdeka, politik hukum pertanahan Hindia Belanda 

yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat Indonesia dihapus. Politik 

                                                           
       

3
 Aminuddin Salle et.al. Op.Cit. Hlm. 21-22  

       
4
 Urip Santoso. Op. Cit. Hlm. 23   
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hukum pertanahan disesuaikan dengan kesadaran hukum masyarakat 

Indonesia yang berlandaskan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa  

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.  

Dalam rangka menjalankan substansi pasal tersebut, pemerintah 

mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pertanahan. Salah satu 

kebijakan penting yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah 

mengonversi tanah-tanah Belanda. Terdapat beberapa peraturan 

mengenai konversi tersebut yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1953 

tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, Undang-Undang No. 1 tahun 

1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir, Undang-Undang No. 86 

tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, 

Undang-Undang No. 3 Prp 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda 

Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda. Ketentuan konversi 

juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal ini juga ditegaskan dalam 

Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan 

Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan 

tentang Kebijaksanaan Selandjutnya.  

Konversi tanah-tanah Belanda tersebut dapat berupa hak atas 

tanah termasuk hak pakai atas tanah negara. Di sisi lain, terdapat pula 

tanah negara yang tidak dikonversi menjadi hak atas tanah yaitu hak 
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pengelolaan. Penguasaan hak pakai atas tanah negara dan hak 

pengelolaan dapat dilimpahkan kepada instansi pemerintah tanpa 

terkecuali Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan data yang penulis 

peroleh, terdapat puluhan bidang tanah bekas hak barat yang dikuasai 

oleh Pemerintah Kota Makassar.  

Pemberian hak pakai atas tanah negara dan hak pengelolaan kepada 

pemerintah daerah didasarkan pada Penjelasan Umum UUPA Bagian II 

Nomor 2 dan Pasal 1 PMA No. 9 tahun 1965. Dalam Pasal 1 PMA 

tersebut dinyatakan bahwa  

Hak penguasaan atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam 
PP 8/1953 yang diterima pada Departemen-Departemen, Direktorat-
Direktorat dan Daerah-Daerah Swatantara sebelum berlakunya 
peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan 
untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi “Hak 
Pakai” sebagaimana dimaksud dalam UUPA yang berlangsung 
selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi 
bersangkutan.”  

Dalam Pasal 2 PMA No 9 tahun 1965 tersebut dinyatakan  bahwa: 

“Jika tanah Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 1, selain 
dipergunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri dimaksudkan juga 
untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka 
hak penguasaan tersebut diatas dikonversi menjadi “Hak 
Pengelolaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 yang 
berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu 
oleh instansi yang bersangkutan.” 

Isi kedua pasal tersebut berkaitan erat dengan substansi Pasal 1 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak 

Pakai dan Hak Pengelolaan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hak 

pakai dan hak pengelolaan yang diperoleh departemen-departemen, 

direktorat-direktorat dan daerah-daerah swatantra sebagaimana yang 
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tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria No 9 tahun 1965 harus didaftar. 

Pentingnya pendaftaran tanah yang berasal dari hak pakai dan hak 

pengelolaan ini juga ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) PP No. 24 tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa 

tanah hak pakai dan tanah hak pengelolaan merupakan objek pendaftaran 

tanah. 

Kewajiban pemerintah untuk menyertifikatkan tanah hak pakai dan 

hak pengelolaan tercantum pula dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang milik negara/daerah yang 

berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Daerah harus 

disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa 

barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama 

Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.  

Dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) PP No. 6 tahun 2006 dinyatakan 

pula bahwa (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan 

atas nama pemerintah daerah; (2) Barang milik daerah berupa bangunan 

harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah. 

Kepemilikan sertifikat atas tanah hak pakai dan hak pengelolaan yang 
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dimiliki oleh daerah juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam pasal tersebut dinyatakan 

bahwa pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas 

kepastian hukum. 

Pentingnya penyertifikatan tanah hak pakai dan hak pengelolaan 

memiliki implikasi yuridis terhadap kedudukan tanah tersebut sebagai aset 

daerah. Dalam Lampiran II PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa tanah diakui kedudukannya 

sebagai aset tetap. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah 

tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tinjauan yuridis 

yang penulis kemukakan khususnya yang berkaitan dengan bukti 

kepemilikan. Dalam Lampiran II angka 20 dan 21 PP No. 71 tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa apabila 

perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti  hukum dikarenakan 

masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan maka aset tetap 

tersebut telah dapat diakui selama penguasaan atas tanah tersebut telah 

berpindah. 

Hal ini juga sesuai dengan Surat Kepala Badan Pertanahan 

Nasional tanggal 6 Desember 1990 Nomor 5000-5569-D III tentang 

Penerbitan Sertifikat Tanah-Tanah Instansi Pemerintah dan Surat Kepala 

BPN tanggal 4 Mei 1992 Nomor 500-1255. Dalam kedua surat tersebut 
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ditegaskan bahwa terhadap tanah-tanah negara yang dikuasai oleh 

instansi pemerintah atau dikuasai daerah tidak serta merta merupakan 

aset instansi pemerintah atau daerah. Tanah-tanah yang dikuasai oleh 

pemerintah daerah dapat diakui sebagai aset tetap daerah apabila daerah 

tersebut menyediakan anggaran untuk pemeliharaan tanah tersebut.  

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 15 

Oktober 2012 kepada Kepala Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, Asti W. Probowati, 

terdapat banyak tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar 

termasuk yang berasal dari konversi tanah Belanda yang belum 

disertifikatkan. Artinya, ketentuan agar pemerintah daerah 

menyertifikatkan aset daerah yang berada dalam penguasaannya belum 

sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar.  

Hal ini juga sesuai dengan data yang dilansir oleh Harian Fajar 

pada tanggal 18 September 2012. Dalam harian tersebut dinyatakan 

bahwa masih banyak tanah aset Pemerintah Daerah Kota Makassar tanpa 

sertifikat baik yang berupa tanah perumahan/rumah jabatan (Rujab) 

maupun bangunan kantor. Adapun yang berupa tanah rumah jabatan 

(Rujab) yaitu : Rujab Walikota, Rujab Wakil Walikota,  Rujab Ketua DPRD, 

Rumah Dinas di Jalan Rajawali dan Puluhan Rumah Dinas Pejabat 

Pemkot lainnya. 

Aset Pemerintah Kota Makassar berupa tanah bangunan kantor 

yang tidak disertifikatkan adalah Kantor Balaikota, Dinas Kebudayaan dan 
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Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tenaga Kerja, Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya, sekolah sebanyak 269 buah, 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 29 buah, 

Puskesmas Pembantu  sebanyak 37 buah, Kantor Camat  7 buah dan 

Kantor Lurah  79  buah5.   

Banyaknya tanah asset daerah yang belum bersertifikat ini juga 

ditanggapi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Makassar, Rahman Pina. Rahman Pina menyatakan bahwa DPRD telah 

merekomendasikan kepada eksekutif untuk mensertifikatkan lahan-lahan 

seperti sekolah, puskesmas, kantor lurah dan kecamatan. Hal tersebut 

juga ditegaskan oleh Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Muzakir Ali 

Djamil. Beliau menyatakan bahwa rekomendasi DPRD tersebut 

disebabkan sertifikasi dan pendataan asset merupakan hal mendesak. Hal 

tersebut juga untuk memastikan kepemilikan terhadap asset yang 

dimanfaatkan secara fisik tetapi tidak jelas secara administrasi6.    

Realitas banyaknya aset pemerintah daerah yang tidak didaftarkan 

oleh Pemerintah Kota Makassar menimbulkan berbagai implikasi yuridis. 

Salah satu implikasi yuridis tersebut adalah terhadap status hukum tanah 

yang belum disertifikatkan yang berada dalam penguasaan Pemerintah 

Kota Makassar. Ketiadaan sertifikat ini juga akan berimplikasi pada 

                                                           
      

5
 Harian Fajar. 18 September 2012. Aset Pemkot Tidak Aman. Hlm 15.  

        
6
  Harian Fajar. 22 Desember 2012. Pemkot Didesak Sertifikasi Aset. Hlm 2 
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kedudukan tanah tersebut sebagai aset  daerah. Realitas tersebut 

mendasari penulis untuk  menulis skripsi dengan judul “Status Hukum 

Tanah Aset Daerah dari Konversi Tanah Belanda yang Tidak 

Disertifikatkan di Kota Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua masalah, 

yaitu: 

1. Bagaimanakah status hukum tanah aset daerah dari konversi tanah 

Belanda yang tidak disertifikatkan di Kota Makassar? 

2. Bagaimanakah pengamanan yuridis tanah aset daerah dari konversi 

tanah Belanda di Kota Makassar? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui status hukum tanah aset daerah dari konversi tanah 

Belanda yang tidak disertifikatkan di Kota Makassar; 

2. Untuk mengetahui pengamanan yuridis tanah aset daerah dari 

konversi tanah Belanda yang tidak disertifikatkan di Kota Makassar  

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca di bidang 

agraria mengenai status hukum tanah aset daerah dari konversi tanah 

Belanda yang tidak disertifikatkan  
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2. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca di bidang 

agraria khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan tanah aset 

daerah dari konversi tanah Belanda yang tidak disertifikatkan di Kota 

Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konversi Tanah Belanda  

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat berbagai hak atas tanah 

yang tertuang dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPdt) seperti hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan hak tanah 

lainnya. Selain yang diatur dalam Buku II KUHPdt, terdapat juga hak yang 

diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu hak agrarische 

eigendom7.   

Pada tahun 1870, Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan domein 

verklaring8 melalui Agrarische Besluit 1870. Dengan adanya domein 

verklaring tersebut, kedudukan rakyat Indonesia yang memiliki tanah 

berada di pihak yang lemah karena hampir semua tanah tersebut tidak 

memiliki tanda bukti pemilikan berupa sertifikat. Akibatnya, secara yuridis 

formal tanah tersebut menjadi milik negara. Rakyat Indonesia yang 

memiliki tanah hanya dianggap sebagai penyewa atau penggarap dengan 

membayar pajak atas tanah. Di sisi lain, orang-orang dan badan hukum 

Belanda menguasai tanah yang sangat luas, yaitu9: 

                                                           
      

7
 Hak agrarische eigendom adalah hak yang berasal dari hak milik adat yang atas 

permohonan pemiliknya melalui suatu prosedur tertentu diakui keberadaanya oleh 
pengadilan 
      

8
 Domein verklaring adalah asas yang menyatakan bahwa semua tanah pihak lain 

tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya adalah milik negara 
      

9
 Boedi Harsono. 1995.  Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan 

Hukum Tanah). Jakarta : Djambatan. Hlm. 24. 
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1. Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar seluas lebih dari 1 juta 

hektar; 

2. Hak concessie untuk perusahaan kebun besar seluas lebih dari 1 juta 

hektar; 

3. Hak eigendom, hak opstal, hak erfpacht untuk perumahan kurang lebih 

200 ribu bidang tanah. 

Hukum tanah kolonial tersebut sangat bertentangan dengan kesadaran 

hukum masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya 

transformasi hukum tanah kolonial menjadi hukum tanah nasional pada 

saat Indonesia merdeka. Hukum tanah nasional didasarkan pada hak 

Bangsa Indonesia atas tanah yang dikuasakan kepada Negara Republik 

Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat10. Hak menguasai 

negara adalah pelimpahan kewenangan publik dari hak bangsa. 

Konsekuensinya, kewenangan tersebut hanya bersifat publik semata11. 

Artinya, negara tidak diberikan kewenangan untuk bertindak dalam ranah 

privat.  Hak menguasai negara tersebut kemudian diberikan wewenang 

untuk12: 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan, pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 

Termasuk dalam wewenang ini adalah : 

                                                           
      

10
  Lihat Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria 

      
11

 Notonagoro. 1984. Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia. Jakarta : 
Bina Aksara. Hlm. 142 
       

12
 Lihat Pasal  2  ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria  
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1. Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan 

dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan13; 

2. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara 

tanah termasuk menambah kesuburan dan mencegah 

kerusakannya14; 

3. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah (pertanian) untuk 

mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif 

dengan mencegah cara-cara pemerasan  

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

Termasuk dalam wewenang ini adalah : 

1. Menentukan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada 

warga negara Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama dengan orang lain atau kepada badan hukum15; 

2. Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah bidang 

dan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang 

atau badan hukum16. 

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengatur mengenai 

bumi, air dan ruang angkasa.   

 

                                                           
       

13
 Lihat Pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria jo UU No. 24 Tahun 1992 tentang 

Penataan Ruang 
       

14
 Lihat Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria 

       
15

 Lihat Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria 
       

16
 Lihat Pasal 7 jo Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria 
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Termasuk dalam wewenang ini adalah: 

1. Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah diseluruh wilayah 

Republik Indonesia17; 

2. Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah; 

3. Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan baik yang 

bersifat perdata maupun tata usaha negara dengan mengutamakan 

cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. 

Kewenangan negara tersebut diwakili oleh pemerintah sebagai organ 

pelaksana. Salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

adalah konversi tanah-tanah Belanda yang tidak sesuai dengan 

kesadaran hukum masyarakat Indonesia.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konversi adalah perubahan 

kepemilikan atas suatu tanah.  Menurut A.P. Parlindungan, konversi 

adalah penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk kepada 

sistem hukum yang lama yaitu hak-hak atas tanah menurut Burgerlijk 

Wetbook (BW) dan yang tunduk pada hukum adat untuk masuk dalam 

sistem hak-hak atas tanah menurut ketentuan UUPA18.  

Urip Santoso mendefinisikan konversi sebagai perubahan status hak 

atas tanah dari hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum 

berlakunya UUPA yaitu hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat 

                                                           
       

17
 Lihat Pasal 19  Undang-Undang Pokok Agraria jo PP No. 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah   
       

18
 A.P. Parlindungan. 1984. Serba Serbi Hukum Agraria.. Bandung : Alumni.  
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(BW), hukum adat dan daerah swapraja menjadi hak atas tanah menurut 

UUPA19. Dalam hal ini, tanah-tanah milik Belanda dikonversi menjadi 

tanah negara20. Adapun beberapa tanah hak barat yang dikonversi 

adalah: 

1. Penghapusan tanah-tanah partikelir  

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 1 tahun 

1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, semua tanah-

tanah partikelir yaitu tanah eigendom yang terdapat hak-hak pertuanan 

di atasnya dinyatakan hapus dan tanahnya menjadi tanah negara. 

Selain tanah-tanah partikelir, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang tersebut, tanah-tanah eigendom yang luasnya lebih dari 10 

bau juga dihapus dan tanahnya menjadi tanah negara. Dalam Pasal 1 

ayat (8) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penghapusan 

tanah-tanah partikelir dimaksud disertai dengan pemberian ganti rugi 

kepada bekas pemegang hak. 

2. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda 

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda didasarkan pada 

Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi 

Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Dalam Pasal 1 Undang-

Undang tersebut dinyatakan bahwa perusahaan-perusahaan milik 

                                                           
       

19
  Urip Santoso. 2011. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta : 

Kencana 
       

20
 Dalam Pasal 1 Peraturan Nomor 8 tahun 1953, tanah negara adalah tanah yang 

dikuasai penuh oleh negara.  
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Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia dikenakan 

nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik Negara Republik Indonesia. 

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda ini berakibat pada 

harta-harta kekayaan termasuk hak-hak atas tanah kepunyaan 

perusahaan Belanda yang dinasionalisasi tersebut. Harta-harta 

tersebut menjadi milik negara dan hak-hak atas tanah kepunyaan 

perusahaan yang dinasionalisasi itu menjadi hapus karena hukum dan 

tanahnya menjadi tanah negara. 

3. Tanah-Tanah Milik Badan Hukum yang ditinggal Direksi 

Penghapusan tanah-tanah milik badan hukum yang ditinggal direksi 

didasarkan pada Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RI 

No.5/Prk/1965. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa semua 

rumah dan tanah bangunan kepunyaan badan-badan hukum yang 

direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut 

kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan 

usahanya dinyatakan jatuh kepada negara dan dikuasai oleh 

Pemerintah Republik Indonesia. 

4. Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perorangan Warga Negara 

Belanda 

Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda yang 

tidak terkena UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi diatur 

dengan UU No. 3 Prp 1960. Dalam aturan ini dinyatakan bahwa semua 
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benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda yang tidak 

terkena oleh UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan 

Belanda. Dalam hal ini, pemiliknya telah meninggalkan wilayah RI 

sejak mulai berlakunya peraturan ini maka tanah tersebut dikuasai oleh 

pemerintah dalam hal ini Menteri Muda Agraria. Dalam rangka 

mengurus benda-benda tetap milik warga Belanda tersebut maka 

Menteri Muda Agraria membentuk panitia yang dikenal dengan Panitia 

Pelaksanaan Penguasaan Benda Tetap Milik Perseorangan Warga 

Negara Belanda (P3MB).   

Pemberlakuan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak serta merta menghapuskan 

semua hak-hak barat sebagaimana yang disebutkan diatas. Akan tetapi, 

untuk menjadi hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam UUPA 

harus terlebih dahulu dikonversi menurut ketentuan konversi dan 

peraturan pelaksanaannya.   

  Setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok Pokok (UUPA), semua hak-hak barat di atas yang 

belum dibatalkan masih berlaku dan tidak serta merta hapus dan tetap 

diakui. Akan tetapi, untuk dapat menjadi hak atas tanah sesuai dengan 

sistem yang diatur oleh UUPA harus dikonversi menurut ketentuan-

ketentuan konversi dan aturan pelaksanaannya. Pelaksanaan konversi 

tersebut didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu: 
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1. Prinsip Nasionalitas 

Prinsip nasionalitas tersebut tampak dalam Pasal 1 ayat 1 UUPA. 

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:   

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh 
rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia  

Ini berarti bahwa bumi, air dan kekayaan alam dalam wilayah Republik 

Indonesia menjadi pula hak Bangsa Indonesia secara keseluruhan. 

Artinya, hak tersebut tidak semata-mata menjadi hak dari para 

pemiliknya. Prinsip nasionalitas tampak pula dalam Pasal 9 ayat (1) jo 

Pasal 26 ayat (2) UUPA. Dalam kedua pasal tersebut dinyatakan 

bahwa hanya bangsa Indonesia yang dapat memiliki hak atas tanah 

dan hak milik tidak dapat dimiliki oleh orang asing21. 

2. Pengakuan Hak-Hak Tanah terdahulu 

Ketentuan konversi di Indonesia mengambil sikap yang human atas 

masalah hak-hak atas tanah. Sikap human tersebut tampak dengan 

tetap diakuinya hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA. Hak-

hak atas tanah tersebut baik yang pernah tunduk pada hukum barat 

maupun hukum adat. Kedua hak atas tanah tersebut akan dikonversi 

sebagaimana yang diatur oleh UUPA. 

3. Penyesuaian Kepada Ketentuan Konversi 

Berdasarkan Pasal 2 Ketentuan Konversi dalam UUPA dan peraturan 

lainnya yang telah diterbitkan oleh pemerintah dinyatakan bahwa tanah 

                                                           
      

21
 Kartini Muljadi. 2008. Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta : Kencana. Hlm. 83 
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yang pernah tunduk pada hukum barat dan hukum adat harus 

disesuaikan dengan hak-hak yang diatur oleh UUPA.  

Setelah disaring melalui ketentuan-ketentuan konversi sebagaimana 

yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan aturan 

pelaksanaannya maka hak-hak atas tanah bekas hak barat dapat 

menjadi: 

1. Tanah negara karena terkena ketentuan asas nasionalitas atau 

karena tidak dikonversi menjadi hak menurut Undang-Undang pokok 

Agraria.  

2. Dikonversi menjadi hak yang diatur menurut Undang-Undang Pokok 

Agraria seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan 

dan Hak Pakai. 

Konversi tanah-tanah Belanda telah melahirkan berbagai hak atas 

tanah termasuk hak pakai. Rumusan umum mengenai hak pakai diatur 

dalam Pasal 41 UUPA. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: 

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah 
milik orang lain yang memberikan wewenang dan kebijakan 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 undang-undang ini. 

Perkataan menggunakan dalam definisi tersebut menunjuk pada 

pengertian bahwa hak pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan 
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bangunan sedangkan perkataan memungut hasil  menunjukan bahwa hak 

pakai dapat digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan22.  

Pengaturan mengenai subjek hak pakai ini tertuang dalam Pasal 42 

UUPA. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dapat memiliki hak 

pakai adalah: Warga Negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan 

di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia serta badan hukum asing yang memiliki 

perwakilan di Indonesia. Pengaturan tersebut lebih terinci dalam pasal 39 

Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam pasal tersebut 

dinyatakan bahwa yang dapat memiliki hak pakai adalah: warga negara 

Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia, departemen, lembaga pemerintah non 

departemen dan pemerintah daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, 

orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang 

memiliki perwakilan di Indonesia serta perwakilan negara asing dan 

perwakilan badan internasional.  

Pemberian hak pakai atas tanah negara kepada daerah juga 

disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1965.  

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hak pakai dapat diberikan kepada 

departemen-departemen, direktorat-direktorat dan daerah-daerah 

                                                           
      

22
 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Op. Cit. Hlm. 115   
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swatantra sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk 

kepentingan instansi-instansi itu sendiri. 

  Asal tanah hak pakai diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA. Dalam 

pasal tersebut dinyatakan bahwa asal tanah hak pakai adalah tanah yang 

langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain. Hal yang sama 

juga diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996. 

Dalam PP tersebut lebih tegas disebutkan bahwa tanah yang dapat 

diberikan dengan hak pakai adalah tanah negara, tanah hak milik dan 

tanah hak pengelolaan23.  

Dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 

tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan 

Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dinyatakan bahwa hak 

pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak yang 

diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Hak pakai ini terjadi sejak 

keputusan pemberian hak didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan 

sertifikat sebagai tanda bukti haknya. 

Hak pakai atas tanah negara ini berjangka waktu untuk pertama kali 

paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun 

dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Khusus 

                                                           
          

23
 Hak pakai yang berasal dari hak pengelolaan diberikan dengan keputusan 

pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak 
pengelolaan. (Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah) 
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hak pakai yang dimiliki oleh departemen, lembaga pemerintah non 

departemen, pemerintah daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, 

perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional diberikan 

untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan 

untuk keperluan tertentu.     

Selain hak pakai, terdapat juga hak yang berasal dari tanah negara 

yaitu hak pengelolaan. Hak pengelolaan tidak dikonversi menjadi hak atas 

tanah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 16 

UUPA24. Istilah hak pengelolaan pertama kali muncul pada saat 

diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965. Dalam 

Pasal 2 peraturan tersebut dinyatakan bahwa: 

Jika tanah negara yang diberikan kepada departemen-departemen, 
direktorat-direktorat dan daerah-daerah swatantra selain digunakan 
untuk kepentingan instansi itu sendiri dimaksudkan juga untuk dapat 
diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga maka hak 
penguasaan atas tanah negara tersebut dikonversi menjadi hak 
pengelolaan.   

 Definisi hak pengelolaan secara resmi baru dicantumkan dalam Pasal 1 

angka (2) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna 

Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam 

Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa hak pengelolaan adalah 

hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian 

dilimpahkan kepada pemegangnya.  

                                                           
         

24
 Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah sebagai yang 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA  ialah hak milik, hak guna-usaha, hak guna-
bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan,  hak-
hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut. 



37 
 

Definisi yang lebih lengkap tentang hak pengelolaan disebutkan 

dalam Pasal 2 ayat (3)  Undang-Undang No. 20 tahun 2000 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak 

Pengelolaan. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa hak pengelolaan 

adalah hak menguasai negara atas tanah yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk 

merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah 

untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian 

tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerjasama dengan pihak 

ketiga.  

Pengertian hak pengelolaan di atas menunjukan bahwa hak 

pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara atas tanah 

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA bukan 

merupakan hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 

ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) UUPA25.  Dalam penyediaan dan pemberian 

tanah itu, pemegang haknya diberikan kewenangan untuk melakukan 

kegiatan yang merupakan sebagian kewenangan negara. Sehubungan 

dengan hal itu, hak pengelolaan pada hakikatnya bukan hak atas tanah 

melainkan gempilan hak menguasai oleh negara26. 

Apabila kita berbicara mengenai hak pengelolaan maka kita harus 

mengetahui subjek dari hak pengelolaan tersebut. Terdapat beberapa 

                                                           
        

25
 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas tanah. Op. Cit. Hlm. 116 

        
26

 Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta : Djambatan. Hlm. 280 
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peraturan mengenai subjek hak pengelolaan dan yang terbaru adalah 

Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan 

Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dalam pasal tersebut 

dinyatakan bahwa badan-badan hukum yang dapat diberikan hak 

pengelolaan adalah: instansi pemerintah pusat/daerah, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), P.T. Persero, 

Badan Otorita dan Badan-badan lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.  

Pada awalnya, hak pengelolaan diberikan kepada departemen, 

direktorat, jawatan, daerah swatantra, perusahaaan pembangunan 

perumahan dan industrial estate. Dengan Permen Agraria/ Kepala BPN 

No. 9 tahun 1999 lebih jelas subjek dari hak pengelolaan tersebut. Dalam 

Permen ini, terdapat kemungkinan bagi badan hukum pemerintah lain 

dapat memiliki hak pengelolaan yang ditetapkan oleh pemerintah.  Badan 

hukum pemerintah ini dapat memiliki hak pengelolaan dengan syarat 

tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah.  

  Subjek hak pengelolaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas 

akan diberikan kewenangan atas tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan 

konsepsi hak pengelolaan sebagai gempilan dari hak menguasai negara 

atas tanah. Adapun kewenangan pemegang hak pengelolaan tampak 

dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1997 tentang 

Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena 
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Pemberian Hak Pengelolaan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa 

pemegang hak pengelolaan berwenang untuk: 

1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah 

Peruntukan dan penggunaan tanah yang direncanakan oleh 

pemegang hak pengelolaan berpedoman Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Setempat. 

2. Menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; 

3. Menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak 

ketiga  dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga 

Pihak ketiga yang ingin memperoleh hak guna bangunan atau hak 

pakai yang berasal dari tanah hak pengelolaan ditempuh melalui 

perjanjian penggunaan tanah antara pihak ketiga dengan pemegang hak 

pengelolaan. Dengan telah dibuatnya perjanjian penggunaan tanah 

tersebut maka telah lahir hubungan hukum antara pemegang hak 

pengelolaan dengan pihak ketiga. Ini menandakan bahwa pihak ketiga 

yang ingin mendapatkan hak pengelolaan harus membuat perjanjian 

terlebih dahulu dengan pemerintah daerah yang bersangkutan27.  

Hak pakai atas tanah negara dan hak pengelolaan yang dikuasai oleh 

pemegang kedua hak tersebut harus didaftarkan. Dasar untuk 

mensertifikatkan hak pengelolaan adalah Pasal 9 ayat (1) huruf e PP No. 

                                                           
       

27
 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan. 2008. Kewenangan Pemerintah di 

Bidang Pertanahan. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 53.  
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24 tahun 1997. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa tanah hak 

pengelolaan merupakan salah satu objek pendaftaran tanah.  

Di sisi lain, kewajiban untuk mensertifikatkan hak pengelolaan dan hak 

pakai atas tanah negara tersebut tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Pakai, Hak 

Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha. Dalam pasal tersebut dinyatakan 

bahwa pengelolaan wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor 

Pertanahan. Dalam Pasal 43 ayat (2) PP tersebut dinyatakan juga bahwa 

hak pakai atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan terjadi sejak 

didaftar oleh Kantor Pertanahan.  

B. Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak 

Demi tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum pemegang 

hak atas suatu bidang tanah maka diadakanlah pendaftaran tanah. Dalam 

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa pendaftaran tanah merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus 

menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, 

pengolahan pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuan-satuan rumah susun termasuk pembuktian haknya yang disebut 

sertifikat bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik 

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.  
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Rangkaian proses pendaftaran tanah tersebut akan menghasilkan 

sebuah sertifikat. Kata sertifikat pertama kali digunakan secara resmi 

dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 

Tanah. Peraturan pemerintah tersebut juga memberikan definisi tentang 

sertifikat. Dalam Pasal 13 ayat (3) PP tersebut dinyatakan bahwa sertifikat 

adalah salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu 

bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan 

oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak. 

Definisi sertifikat juga terdapat dalam Pasal 1 angka (20) PP No. 24 

tahun 1997. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa sertifikat adalah 

surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 

huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun 

dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam dalam 

buku tanah yang bersangkutan. 

Kedudukan sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat sebenarnya telah 

diakui dalam Pasal 19 UUPA28, Pasal 23 UUPA29, Pasal 32 UUPA30 dan 

Pasal 38 UUPA31. Dalam ketiga pasal ini dinyatakan bahwa pendaftaran 

tanah menghasilkan pemberian surat yang merupakan alat bukti yang 
                                                           
        

28
 Dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c dinyatakan bahwa pendaftaran tanah meliputi 

pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 
        

29
 Dalam Pasal 23 ayat 2 dinyatakan bahwa Pendaftaran tanah hak milik merupakan 

alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan 
pembebanan hak tersebut. 
        

30
 Dalam pasal 32 ayat 2 UUPA dinyatakan bahwa Pendaftaran Hak Guna Usaha 

merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna 
usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. 
        

31
 Dalam Pasal 38 ayat 2 dinyatakan bahwa Pendaftaran hak guna bangunan 

merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta 
sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. 



42 
 

kuat. Hanya saja dalam ketiga pasal tersebut tidak disebutkan nama dari 

surat tersebut. Diterbitkannya sertifikat hak atas tanah bertujuan agar 

mudah membuktikan nama yang tercantum dalam sertifikat sebagai 

pemegang hak. 

  Kedudukan sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dinyatakan 

secara jelas dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997. Dalam PP 

tersebut dinyatakan bahwa: 

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang 
termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut 
sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang 
bersangkutan.   

Dalam bagian penjelasan dari ayat tersebut dinyatakan bahwa: 

 Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat selama tidak dapat 
dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam 
sertifikat harus diterima sebagai data yang benar.  

Penjelasan tersebut menunjukan bahwa sertifikat tersebut berpotensi 

untuk dinyatakan tidak benar oleh pihak lain dengan alat bukti yang lain 

baik berupa sertifikat atau selain sertifikat. Dalam hal ini, pengadilanlah 

yang akan memutuskan alat bukti mana yang benar 32. Ini menunjukan 

bahwa hukum pertanahan Indonesia menganut asas publikasi negatif 

yaitu kedudukan sertifikat bersifat kuat dan tidak bersifat mutlak.   

Berdasarkan pasal tersebut, telah terwujud kepastian hukum 

terhadap hak atas tanah namun belum memberikan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas tanah. Hal ini disebabkan sewaktu-waktu hak 

                                                           
       

32
 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Op. Cit, Hlm 275.  
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atas tanah tersebut dapat digugat oleh pihak lain yang merasa dirugikan 

atas diterbitkannya hak tersebut. Pemegang hak atas tanah belum 

mendapatkan rasa aman meskipun telah memiliki sertifikat karena 

sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan atau keberatan dari pihak lain 

atas diterbitkannya sertifikat hak atas tanah33.  

Guna memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas 

tanah yang telah diterbitkan sertifikat dari gugatan atau keberatan dari 

pihak lain maka ditetapkanlah Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 

24 tahun 1997. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: 

Dalam hal suatu bidang tanah  sudah diterbitkan sertifikat secara sah 
atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut 
dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain 
yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi menuntut 
pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak 
diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis 
kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang 
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan 
mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. 

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka sertifikat sebagai tanda bukti 

hak yang berlaku mutlak diperoleh pemegang hak atas tanah apabila 

dipenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu34: 

1. Sertifikat hak atas tanah atas nama orang atau badan hukum tersebut 

diterbitkan secara sah 

Pengertian sertifikat diterbitkan secara sah adalah buku sertifikatnya 

asli yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 

                                                           
       

33
 Ibid,. Hlm.  276 

       
34

 Ibid, hlm. 280 
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Penerbitan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria 

No. 3 tahun 1997. 

2. Hak atas tanah diperoleh dengan iktikad baik 

Dalam prinsip umum, iktikad baik itu pada setiap orang sedangkan 

iktikad buruk harus dibuktikan. Jadi, beban pembuktian ada di beban 

pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Artinya, beban 

pembuktian terletak pada orang yang menggugat atau merasa memiliki 

hak atas tanah tersebut.  

3. Hak atas tanah dikuasai secara nyata  

Hak atas tanah secara fisik dikuasai dan digunakan oleh pemegang 

hak atas tanahnya sendiri atau digunakan oleh orang lain atau badan 

yang mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan. Maksud menguasai hak atas tanah disini adalah hak 

atas tanah yang berupa eks hak milik adat dapat digunakan sendiri 

oleh pemilik tanah yang bersangkutan atau tanah tersebut digunakan 

oleh pihak lain atas dasar sewa menyewa tanah antara pemilik tanah 

dengan penyewa tanah. 

4.  Tidak adanya keberatan penerbitan sertifikat hak atas tanah setelah 

lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut 
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Apabila selama lima tahun pemegang hak atas tanah semula lalai 

untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan haknya 

serta membiarkan hak atas tanahnya dikuasai dan didaftarkan oleh 

pihak lain yang beritikad baik dan ia tidak mengajukan gugatan ke 

pengadilan. Ini mengakibatkan yang bersangkutan dianggap 

menelantarkan tanahnya dan kehilangan haknya untuk menggugat. 

Konsepsi ini didasarkan pada lembaga rechtsverwerking yang dikenal 

dalam hukum adat. Ini berarti bahwa sertifikat tersebut merupakan alat 

bukti yang mutlak.  

Apabila unsur-unsur tersebut dipenuhi secara kumulatif oleh pemilik 

sertifikat maka pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut 

tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanahnya. Ketentuan 

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam rangka 

menutupi kelemahan penerapan sistem publikasi negatif dalam 

pendaftaran tanah dan mengarah pada penerapan sistem publikasi positif. 

Dalam sistem publikasi positif, data fisik dan data yuridis yang dimuat 

dalam buku tanah dan sertifikat yang diterbitkan merupakan tanda bukti 

hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang mutlak. Artinya, pihak 

ketiga yang bertindak atas bukti-bukti tersebut mendapatkan perlindungan 

hukum secara mutlak meskipun di kemudian hari data fisik dan data 

yuridis yang dimuat dalam sertifikat tersebut ternyata tidak benar. 
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Berdasarkan uraian di atas, sistem pendaftaran tanah di Indonesia 

menganut sistem negatif bertendensi positif. Maksudnya adalah sistem 

negatif yang dianut bukan merupakan negatif murni tetapi bertendensi 

positif karena kedudukan sertifikat bersifat mutlak atau tidak dapat 

diganggu gugat sejak lima tahun setelah diterbitkan. Dari sisi keaktifan 

pejabat pendaftaran tanah, Boedi Harsono juga berpendapat bahwa 

Indonesia menganut sistem negatif bertendensi positif. Maksudnya adalah 

sistem yang dianut bukanlah sistem negatif murni karena dalam sistem 

publikasi negatif murni, pejabat pendaftaran tanah dalam rangka 

pengumpulan data bersifat pasif.  

Pada sistem publikasi negatif digunakan sistem pendaftaran akta dan 

dalam pengumpulan data yuridis akta yang memuat data tersebutlah yang 

didaftar. Artinya, pada akta tersebut oleh pejabat pendaftaran tanah 

dibubuhkan catatan bahwa telah dilakukan pendaftarannya. Akta itulah 

yang merupakan tanda bukti hak.  

Sifat pejabat pendaftaran tanah yang bersifat pasif tersebut sangat 

berbeda dengan rumusan pasal 19 UUPA yang menginginkan 

pendaftaran tanah menghasilkan alat pembuktian yang kuat. Hal ini 

menuntut para pejabat pendaftaran tanah dalam mengumpulkan data fisik 

dan data yuridis sebisa mungkin memperoleh data yang benar. Hal ini 

sangat sesuai dengan sistem publikasi positif. Oleh karena itu, sistem 



47 
 

yang dianut bukan negatif dan bukan pula positif melainkan sistem 

publikasi negatif yang mengandung unsur-unsur positif35. 

C. Tanah Aset Daerah 

Istilah aset pada awalnya merupakan istilah ekonomi sehingga tidak 

dijumpai dalam istilah hukum dan karenanya belum menjadi konsep 

hukum. Dalam kamus ekonomi, kata aset berarti aktiva yaitu segala 

sesuatu yang bernilai komersial yang dimiliki oleh sebuah perusahaan 

atau individu. Bisa dibagi kedalam aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva 

tidak berwujud.  

Istilah aset menjadi konsep hukum ketika didefinisikan dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam lampiran II Peraturan 

Pemerintah tersebut, aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi 

yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa 

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan 

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat 

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya 

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah 

dan budaya. 

                                                           
        

35
 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya., Op. Cit. Hlm. 82 
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Makna dari kata-kata manfaat ekonomi masa depan yang dapat 

diperoleh dari definisi diatas adalah potensi aset tersebut untuk 

memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi 

kegiatan operasional pemerintah. Sumbangan tersebut dapat berupa 

aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset dapat 

diklasifikasikan menjadi aset tetap dan aset tidak tetap. Tanah dimasukan 

dalam kategori aset tetap36.    

Berdasarkan penjelasan dalam Lampiran II dari Peraturan Pemerintah 

No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tanah diakui 

menjadi aset tetap daerah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut 37:  

1. Diperoleh dengan maksud untuk kegiatan operasional pemerintah dan 

dalam kondisi siap pakai misalnya setelah tanah dimatangkan sampai 

siap dipakai; 

Menurut Lampiran II Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, tanah merupakan aset tetap. Aset 

tetap adalah aset berwujud yang memiliki manfaat lebih dari dua belas 

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan 

dalam masyarakat. Tanah yang dikelompokan sebagai aset tetap 

                                                           
        

36
 Lampiran II. Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan No.7 tentang akuntansi, aset tetap-pengakuan aset tetap angka 19  
        

37
 Ibid, angka 16  
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adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai38.  

Syarat ini menunjukan bahwa tanah-tanah yang diakui sebagai tanah 

dalam penguasaan daerah namun tidak dimaksudkan untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi tidak siap 

pakai maka tanah-tanah yang demikian itu tidak atau belum dapat 

dikategorikan sebagai aset tetap daerah. Artinya, tanah-tanah tersebut 

tidak memiliki nilai ekonomi bagi daerah dan bukan merupakan suatu 

aktiva dalam neraca.    

2. Adanya bukti penguasaan  

Hal ini berkaitan dengan kriteria pengakuan pendapatan. Konsep 

tentang kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan digunakan 

dalam pengertian kepastian bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan 

dengan peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas laporan. 

Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkup 

operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat 

dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti 

yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan. 

Sertifikat hak tanah atas nama pemerintah daerah yaitu sertifikat hak 

pakai dan sertifikat hak pengelolaan. Artinya, pemerintah dapat 

memiliki hak pakai dan hak pengelolaan atas tanah. Ketentuan 

                                                           
        

38
 Ibid, angka 9.  
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mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk menyertifikatkan tanah 

juga tampak dalam Pasal 49 ayat 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara. Dalam ayat tersebut dinyatakan 

bahwa barang milik negara/daerah berupa tanah yang dikuasai oleh 

pemerintah pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah 

Republik Indonesia/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan.  

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat 

bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau 

penguasaan secara hukum misalnya sertifikat tanah dan bukti 

kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum 

didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya 

suatu proses administrasi yang diharuskan seperti pembelian tanah 

yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat 

kepemilikannya di instansi berwenang maka aset tetap tersebut harus 

diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan aset  tetap tersebut 

telah berpindah misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan 

atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya39. Hal ini 

menandakan bahwa jika belum terdapat sertifikat maka tanah tersebut 

dapat diakui sebagai aset dengan bukti-bukti penguasaan atas tanah 

itu termasuk bukti penguasaan secara fisik.  

Dengan demikian, apabila belum terdapat bukti penguasaan secara 

hukum berupa sertifikat atas nama pemerintah daerah maka 

                                                           
         

39
 Ibid,  angka 20 dan 21 



51 
 

pemerintah daerah harus memiliki bukti bahwa penguasaan atas aset 

tetap tersebut telah berpindah seperti sertifikat atas nama pemilik 

sebelumnya agar dapat diakui sebagai aset. 

Pengaturan mengenai tanah aset daerah juga tertuang dalam Surat 

Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Mei 1992 Nomor 500-1255 

mengenai Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Pengurusan Hak dan 

Penyelesaian Sertifikat Tanah yang Dikuasai oleh Instansi Pemerintah. 

Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh 

dan dapat dikatakan sebagai aset instansi pemerintah apabila berasal 

dari: 

1. Pemerintah daerah berdasarkan Staatsblaad Tahun 1911 Nomor 110 

tentang Penguasaan Benda-Benda Tidak Bergerak, Gedung-gedung 

dan Bangunan Milik Negara. Hal ini kemudian diatur kembali dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan 

Tanah-Tanah Negara.  

Pengertian penguasaan dalam Staatsblaad Tahun 1911 Nomor 110 

dan PP. No. 8 Tahun 1953 adalah tanah tersebut telah dikuasai sejak 

zaman Pemerintahan Hindia Belanda sampai saat berlakunya 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953. Hal ini menyebabkan 

tanah tersebut berstatus dalam penguasaan (in beheer) pemerintah 

daerah. 
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2. Tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah berdasarkan 

keputusan atau penetapan pemberian hak; 

3. Tanah-tanah perusahaan milik Belanda yang berdasarkan Undang-

Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-

Perusahaan Milik Belanda, penguasaannya diserahkan kepada 

pemerintah daerah. 

Supriyadi berpendapat bahwa tanah-tanah tersebut tidak serta merta 

menjadi aset daerah karena belum memiliki manfaat ekonomi bagi daerah 

dan bukan merupakan aktiva dalam neraca daerah. Demikian juga apabila 

dimasukkan kriteria tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Beliau 

juga berpendapat bahwa kata berasal dari dalam Surat Kepala Badan 

Pertanahan Nasional tersebut menunjukan perlunya suatu proses untuk 

menjadi aset 40. Proses tersebut adalah sesuai dengan berbagai ketentuan 

tentang pemberian hak pakai dan hak pengelolaan. Hal ini pada akhirnya 

akan memenuhi kriteria sebagai aset sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP).         

Tanah milik atau penguasaan instansi pemerintahan di daerah diatur 

juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam PP tersebut dinyatakan 

                                                           
      

40
 Supriyadi. 2010. Aspek Hukum Tanah Aset Daerah: Menemukan Keadilan, 

Kemanfaatan dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah. Jakarta : Prestasi 
Pustaka. Hlm. 158  
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bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal 

dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah meliputi barang 

yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang 

diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian atau kontrak, barang yang 

diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang 

diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian tersebut, tanah aset daerah 

merupakan barang milik daerah yang diperoleh karena undang-undang. 

Tanah sebagai aset pemerintah daerah haruslah dikelola secara baik. 

Menurut Supriyadi, pengelolaan tanah aset daerah adalah orang atau 

subjek yang terlibat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan 

pengelolaan tanah aset daerah41. Konsep pengelolaan tanah aset daerah 

tersebut harus mengacu pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah42. 

Dalam Pasal 3 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan barang 

milik negara/daerah meliputi delapan kegiatan, yaitu (1) penggunaan; (2) 

pemanfaatan; (3) pengamanan dan pemeliharaan; (4) penilaian; (5) 

penghapusan; (6) pemindahtanganan; (7) penatausahaan; (8) pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian. 

                                                           
     

41
 Ibid, hlm. 60  

     
42

 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4609.  
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 Pengelolaan tanah aset daerah tersebut dilakukan oleh pemerintah 

daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 44 UU No. 1 tahun 2004 tentang  

Perbendaharaan Negara. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa 

pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan 

menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam 

penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

Dasar pengaturan mengenai wewenang dan tanggung jawab 

pejabat pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan 

berbagai tugas dan fungsi kepala daerah yang salah satunya adalah 

menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah.  

Di sisi lain, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki tugas 

dan tanggung jawab untuk mengajukan permohonan penetapan status 

untuk penggunaan dan/atau penguasaan barang milik daerah yang 

diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

dan/atau perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui 

pengelola barang, mengamankan dan memelihara barang milik daerah 

yang berada dalam penguasaannya.        
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka 

penelitian dilakukan di wilayah Kota Makassar dengan pertimbangan 

bahwa objek permasalahan yang dibahas bertempat di Makassar. Adapun 

tempat penelitian tersebut adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kota Makassar, Kantor Walikota Makassar dan Kantor Pengelolaan 

Kekayaan Negara Wilayah XV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

(DJKN) Makassar. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu: 

1. Data Primer yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui 

wawancara langsung dengan pihak yang berwenang. Dalam hal ini 

adalah Kepala Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah Badan 

Pertanahan Nasional Kota Makassar, Kepala Sub Bagian Inventarisasi 

Aset Kota Makassar, Kepala Sub Bagian Dokumen dan Informasi 

Hukum dan Kepala Sub Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara  

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah XV Makassar. 

Surat Edaran 

Menteri Agraria 

No. 53022-134 

Tgl. 9 Januari 

1991 
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2. Data sekunder yaitu informasi yang penulis peroleh secara tidak 

langsung seperti data dan informasi yang diperoleh dari instansi atau 

lembaga tempat penelitian, karya ilmiah dan dokumen yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini; 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua, 

yakni: 

1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui 

tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan 

melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data 

dan informasi yang diperlukan; 

2. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 

mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-

laporan, buku-buku media elektronik dan bahan-bahan yang relevan 

dengan permasalahan yang dibahas. 

 

D. Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian 

dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan  

dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
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dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai 

pengelolaan tanah aset daerah dari konversi tanah Belanda yang tidak 

disertifikatkan di Kota Makassar. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A.   Status Hukum Tanah Aset Daerah dari Konversi Tanah Belanda 

yang Tidak Disertifikatkan di Kota Makassar 

Pendekatan yuridis historis  menunjukan bahwa penguasaan tanah 

oleh negara dan kemudian menjadi penguasaan oleh daerah sangat 

dipengaruhi oleh filosofi pemerintah jajahan yang memposisikan negara 

sebagai pemilik tanah. Hal ini menyebabkan hubungan pemerintah 

dengan tanah bersifat hubungan keperdataan43. 

Pada zaman Hindia Belanda, pemerintah bertindak untuk dan atas 

nama negara agar dapat memiliki tanah dengan cara mengakui tanah-

tanah yang tidak terdaftar sebagai miliknya dan membeli dari pemilik hak 

atas tanah44. Hal ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 12 ayat (3) 

Bijblaad 11372:  

Met afwijking in zoover van het voorschrift in staatsblaad 1909 No. 
469 treedt bij het verlijden van de akte of bij het voldoen aan de 
andere noodige formaliteiten de in artikel 2 bedoelde ambsteenar of 
een andere daartoe door hem aangewezen ambstenaar voor 
zooveel noodig als vertegenwoordiger van het land op 

Dengan penyimpangan seperlunya dari pengaturan Lembaran Negara 

1909 Nomor 469 dan menelusuri akta yang termaktub atau karena  

formalitas lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, pejabat yang 

                                                           
         

43
 Muchsin dkk. 2007. Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah. Bandung 

: P.T. Refika Aditama. Hlm. 6 
        

44
 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Op. Cit.  Hlm. 56  
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dimaksud atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wakil 

negara.  

Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Hindia Belanda tersebut 

digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah termasuk pemerintah 

daerah. Penguasaan tanah-tanah oleh pemerintah daerah pada masa itu 

diatur dalam Bijblaad Nomor 11272. Bijblaad tersebut mengatur tentang 

Vooekeurreht Der Gemeenten Bij Uitgifte Van Grounden In Eigendom 

(Hak Utama Pemerintah Kota Untuk Pembebasan Tanah Eigendom). 

Selain itu, terdapat pula Bijblaad 11372 yang mengatur tentang 

Voorschriften Omtrent Het Verkrijgen Van De Vrije Beschikking Over Ten 

Behoove Van Den Lande Benoodigde Gronden (Peraturan tentang 

Pembebasan Tanah oleh Negara untuk Memperoleh Tanah yang 

Dibutuhkan) diakui keberadaannya dan tetap dalam penguasaan 

pemerintah daerah.  

Penguasaan tanah oleh pemerintah daerah pada zaman Hindia 

Belanda diatur pula dalam Staatsblaad 1911 Nomor 110 tentang 

Penguasaan Benda-Benda Tidak Bergerak. Pengaturan penguasaan 

tanah negara tersebut berdasarkan Staatsblaad 1911 Nomor 110 

kemudian diubah dengan Staatsblaad 1940 Nomor 430 tentang 

Penguasaan Benda-Benda Tidak Bergerak, Gedung-Gedung dan 

Bangunan Lain. Kedua aturan tersebut menyatakan bahwa: 
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1) Tanah yang dibebaskan dari hak-hak milik Indonesia oleh suatu 

departemen dianggap ada dibawah penguasaan departemen itu; 

2) Tanah-tanah yang penguasaannya tidak nyata-nyata diserahkan 

kepada suatu departemen dianggap ada di bawah penguasaan 

Departemen van Binnenlands van Bestuur (BB) 

Dengan demikian, tiap-tiap bidang tanah negara itu sudah 

termasuk dalam lingkungan penguasaan suatu departemen sekalipun 

menurut kenyataannya pada tanah yang bersangkutan tidak terlihat tanda-

tanda beheersdaad. Namun sudah menjadi pendapat umum bahwa pada 

waktu itu, penguasaan tanah itu mengandung kewajiban-kewajiban bagi 

departemen yang bersangkutan untuk mempergunakan tanah negara itu 

menurut peruntukannya. Sedangkan pada Departemen van Binnenlands 

Bestuur (BB), terletak pula kewajiban khusus untuk menjaga jangan 

sampai hak-hak negara atas domeinnya dilanggar oleh siapapun45. 

Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah aturan tentang penguasaan 

tanah-tanah negara termasuk oleh pemerintah daerah yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah 

Negara. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya masih mengadopsi 

substansi Staatsblad 1911 Nomor 110. Hal ini tampak dalam Penjelasan 

Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut yang menunjuk Penjelasan Umum 

angka 7 yang menjelaskan bahwa pada zaman Hindia Belanda peraturan-

peraturan yang dipakai sebagai dasar penyerahan penguasaan atas 

                                                           
       

45
 Supriyadi, Op. Cit, Hlm. 89 
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tanah-tanah negara kepada daerah swatantra adalah Staatsblaad 1911 

Nomor 110 tentang Penguasaan Benda-Benda Tidak Bergerak. 

Supriyadi berpendapat bahwa untuk menganalisis mengenai tanah 

negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 1953 harus merujuk pada ketentuan Staatsblaad 1870 Nomor 118 

yang menyatakan bahwa tanah-tanah dengan hak-hak eigendom, opstal, 

erfpacht dan sebagainya dapat diberikan pemerintah kepada daerah-

daerah otonom ataupun perusahaan-perusahaan negara seperti 

perusahaan pelabuhan46.  

Substansi Staatsblaad tersebut menunjukan bahwa sejumlah tanah 

atau bangunan merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah pusat 

ataupun pemerintah daerah. Hak eigendom yang dimiliki oleh pemerintah 

tersebut di atasnya dapat juga diterbitkan hak opstal atau hak erfpacht 

kota. Ketentuan tersebut diperluas dalam peraturan–peraturan erfpacht 

berdasarkan Staatsblaad 1872 Nomor 237 a, Staatsblaad  1913 Nomor 

699, Staatsblaad 1914 Nomor 367 dan Staatsblaad Nomor 61 yaitu 

residen diberikan kekuasaan yang besar berkaitan dengan segala urusan 

penguasaan tanah-tanah perkebunan dengan hak erfpacht47.  

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan 

Tanah-tanah Negara kepada suatu departemen (dalam hal ini termasuk 

                                                           
       

46
 Ibid, Hlm. 96 

       
47

 Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Peraturan dan Pelaksanaannya. Jakarta : Djambatan. Hlm. 532  
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kepada daerah swatantra (Kabupaten/Kota)) tidak jauh berbeda dari 

aturan-aturan pada zaman Hindia Belanda yaitu : (1) tanah negara yang 

berasal dari pembebasan hak milik Indonesia tetap diakui berada dalam 

penguasaan departemen/daerah swatantra dan (2) tanah negara dapat 

diberikan melalui pemberian hak oleh Menteri Dalam Negeri kepada 

departemen/daerah swatantra. 

Secara garis besar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 berisi 

hal-hal berikut : 

1) Tanah-tanah negara yang telah diserahkan kepada suatu kementerian, 

jawatan atau daerah swatantra sebelum berlakunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 maka penguasaannya berada pada 

kementerian, jawatan atau daerah swatantra tersebut; 

2) Tanah-tanah negara sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 tahun 1953 tidak diserahkan kepada kementerian, jawatan 

atau daerah swatantra maka penguasannya berada pada Menteri 

Dalam Negeri 

3) Menteri Dalam Negeri berhak untuk: 

1) Menyerahkan tanah-tanah negara dalam penguasaannya kepada 

penguasaan kementerian, jawatan atau daerah swatantra; 

2) Mengawasi agar tanah-tanah negara sebagaimana yang tertuang 

dalam angka 1 dipergunakan sesuai dengan peruntukannya oleh 

kementerian, jawatan atau daerah swatantra dan mencabutnya 

kembali apabila ternyata penyerahan penguasaan tanah-tanah 
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negara kepada kementerian, jawatan atau daerah swatantra 

tersebut dinilai keliru atau tidak tepat lagi, luas tanah sangat 

melebihi keperluannya dan tanah tidak terpelihara atau tidak 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara 

yang berbunyi:  

Kecuali jika penguasaan atas tanah negara dengan undang-
undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya 
peraturan pemerintah ini telah diserahkan kepada 
kementerian, jawatan dan daerah swatantra maka 
penguasaan atas tanah negara ada pada Menteri Dalam 
Negeri. 

Penyerahan penguasaan tanah-tanah negara dari Menteri Dalam 

Negeri kepada daerah swatantra berdasarkan keputusan pemerintah 

tertuang dalam Staatsblaad 1911 Nomor 110. Staatsblaad 1911 Nomor 

110 adalah keputusan pemerintah yang memberi wewenang kepada 

Kepala-Kepala Departemen Umum. Adapun kewenangan-kewenangan 

tersebut adalah : 

1. Selama sesuatu hak tidak diberikan dari pejabat-pejabat lain atau 

diserahkan kepada pejabat-pejabat lain maka kepala-kepala 

departemen/pemerintahan umum mempunyai kewenangan: 

a. Sesudah mengadakan perundingan bersama antara pihak-pihak 

yang berkepentingan dan jika perundingan tersebut berakhir tanpa 

kesepakatan, setelah mendapat kepastian dari pemerintah untuk 
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mengalihkan barang-barang tetap atau tidak dapat dipindahkan 

milik pemerintah yang masuk dalam departemennya atau suatu 

cabang dinas yang termasuk dalam wilayah yang dikuasainya 

kepada departemen-departemen lain. Hal tersebut dapat juga 

dialihkan kepada daerah yang memiliki dana sendiri dengan 

persetujuan dari dewan lokal yang dibentuk untuk urusan tersebut 

di atas dan/ataupun mengambil alih barang-barang tetap/tidak 

dapat dipindahkan dari departemen-departemen lain ke dalam 

departemennya (Dalam S. 1928 No 191 ditetapkan bahwa instruksi-

instruksi ini juga berlaku untuk dewan-dewan provinsi dan 

kelompok-kelompok masyarakat mandiri dengan dewan-dewannya 

yang terletak di dalam provinsi-provinsi) 

b. Mengubah cara penggunaan gedung-gedung  dan lembaga-

lembaga milik negara yang dikelola oleh departemennya yang tidak 

dapat digunakan; 

c. Memberikan kekuasaan atau perintah untuk mengambil tindakan 

terhadap gedung-gedung dan lembaga-lembaga milik negara yang 

dikelola oleh departemen tersebut. Hal ini terjadi apabila gedung-

gedung tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dan percuma untuk 

dipertahankan keberadaannya. Hal ini dapat dilaksanakan tanpa 

menggunakan berita acara/proses verbal atau melalui permintaan 

keterangan yang meyakinkan.  
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d. Menyewakan gedung-gedung dan lembaga-lembaga milik negara 

yang dikelola oleh departemen yang tidak dapat dipergunakan 

untuk keperluan negara. Syaratnya berkaitan dengan jangka waktu 

penyewaan dan pemberitahuan pemberhentian penyewaan bahwa 

bangunan-bangunan tersebut dapat digunakan untuk kepeluan 

operasionalisasi pemerintah.  

2. Penggantian batas-batas daerah militer yang ditetapkan oleh gubernur 

jenderal yang terletak dalam wilayah dewan-dewan lokal selama tidak 

ada keberatan dari dewan-dewan tersebut. Hal tersebut dilaksanakan 

atas nama gubernur jenderal oleh komandan tentara dan Kepala 

Departemen Peperangan di Hindia Belanda dengan mengadakan 

konsultasi dengan Kepala Departemen Pemerintahan Umum yang 

bersangkuta; 

3. Barang-barang tetap/tidak dapat dipindahkan, gedung-gedung dan 

lembaga-lembaga yang dimaksudkan dalam surat keputusan ini 

dianggap berada dalam pengelolaan departemen yang bagian 

anggaran keuangannnya melaksanakan perawatannya. 

Dengan demikian, terdapat dua jenis tanah-tanah negara yang dapat 

dikuasai oleh daerah swatantra yaitu pertama, tanah-tanah negara yang 

dikuasai berdasarkan Staatsblaad 119 Nomor 110. Terhadap tanah-tanah 

ini diproses berdasarkan konversi dan kedua, tanah-tanah negara yang 

diproses berdasarkan pemberian hak oleh Menteri Dalam Negeri 

(sekarang Badan Pertanahan Nasional). Terhadap tanah-tanah negara 
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tersebut baik yang diperoleh melalui Keputusan Pemerintah berdasarkan 

Staatsblaad 1911 Nomor 110 maupun yang diperoleh berdasarkan 

pemberian hak oleh Menteri Dalam Negeri (sekarang Badan Pertanahan 

Nasional). Apabila tanah-tanah negara atau bagian-bagiannya tidak 

dipergunakan lagi untuk melaksanakan atau menyelenggarakan 

kepentingan daerahnya maka daerah swatantra yang bersangkutan wajib 

menyerahkan kembali penguasaannya atas tanah-tanah negara tersebut 

kepada Menteri Dalam Negeri (sekarang Badan Pertanahan Nasional).   

Menurut Notonagoro, berkaitan dengan Pasal 1 huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 dan penjelasannya, tanah negara adalah 

tanah yang dikuasai penuh oleh negara karena belum ada hak-hak atas 

tanah tertentu yang membebaninya. Pemberian tanah negara dengan hak 

penguasaan kepada instansi pemerintah dilakukan karena sudah tidak 

dimungkinkan lagi memberikan hak milik atas tanah kepada instansi-

instansi pemerintah seperti halnya pada waktu masih dianutnya asas 

domein verklaring berdasarkan Staatsblaad 1870 Nomor 118. Dengan 

berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 konsep negara memiliki tanah 

sudah tidak berlaku. Hal ini disebabkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa negara mempunyai 

hak menguasai atas bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya bukan hak memiliki48.  

                                                           
      

48
 Notonagoro. Op. Cit. Hlm. 65. 
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Dengan demikian, instansi-instansi pemerintah juga dapat dengan 

leluasa merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang 

bersangkutan baik untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya maupun 

yang diberikan kepada pihak lain. Pada tahun 1991, arah kebijakan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tersebut semakin dikukuhkan 

dengan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 9 Januari 

1991 Nomor 530.22-134  mengenai Penertiban Tanah Asal Konversi Hak 

Barat yang Dikuasai/Dimiliki Instansi Pemerintahan/Badan-badan Negara 

dan Badan Usaha Milik Negara. Surat tersebut ditujukan kepada : (1) 

Kepala Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; (2) Para Menteri Kabinet 

Pembangunan V; (3) Para Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa apabila di atas tanah tersebut 

berdiri bangunan milik instansi pemerintah/departemen maka tanahnya 

akan diberikan kepada instansi pemerintah/departemen tersebut setelah 

mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. 

 Penguasaan secara fisik oleh Pemerintah Kota Makassar atas 

tanah-tanah asset daerah tersebut harus merujuk pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah. Dalam Pasal 2 PP tersebut dinyatakan bahwa barang 

milik negara/daerah meliputi barang yang diperoleh atau dibeli dengan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang 

sah. Salah satu bentuk perolehan lainnya yang sah tersebut adalah 

berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut 



69 
 

maka tanah asset daerah dari konversi tanah Belanda yang dikuasai oleh 

Pemerintah Kota Makassar berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. 

Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah 

Negara.  Tanah-tanah asset daerah tersebut termasuk tanah asset daerah 

dari konversi tanah Belanda yang terletak di Kota Makassar yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini.  

Berdasarkan peraturan tersebut maka Pemerintah Kota Makassar 

berhak menguasai tanah-tanah negara bekas Pemerintah Hindia Belanda 

yang terletak di Kota Makassar untuk menunjang kegiatan 

operasionalnya. Berdasarkan daftar inventaris barang Kota Makassar 

pada tahun 2011, jumlah tanah aset daerah yang dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah Kota Makassar adalah 699 bidang tanah dengan nilai 

nominal Rp. 3.499.000.000.000,00. Tanah-tanah tersebut termasuk tanah 

asset daerah dari konversi tanah Belanda yang belum bersertifikat. 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dalam penelitian di Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara Wilayah XV Makassar, terdapat dua puluh 

tujuh bekas tanah Belanda dan sebelas diataranya dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah Kota Makassar. Tanah-tanah tersebut antara lain: 

 

No Nama/Lokasi 
Tahun 

Dikuasai 
Kondisi Fisik Posisi Hukum 

Petunjuk 
Penyelesaian 

1 
SMPN V, KPAAN, 
A.I.A 
Jln Sumba No. 7-9  

1958 
Kondisi Fisik 
Luas Tanah: 
2731 m2 

Status : Tanah 
Negara bekas RvE 
Verpoonding No. 

Alternatif 
Penyelesaian: 
Disertifikatkan a.n. 
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Kel. Patunuang,  
Kec. Wajo 

Penggunaan :  
SMPN V 
AIA (Yayasan 
Pendidikan 
Indonesia) 
Perumahan 
Guru 

4177 SKPT No. 
371/1986 
Bekas Sekolah 
Loen Djie 

Pemda. 
Dilepaskan kepada 
pihak ketiga dengan 
membayar 
kompensasi  

2 

SMPN II, SDN dan 
SMA Bonerate 
Jln. Ternate No. 
238/I 
Kel. Melayu 
Kec. Wajo 

1966 

Kondisi Fisik: 
Luas Tanah : 
438 m2 
 

Status : Tanah 
Negara 

Alternatif 
Penyelesaian: 
Disertifikatkan a.n. 
Pemda 
 

3 

SMP dan SMA 
Trisakti 
Jln. Sumba No. 44 
Kel. Pattunuang 
Kec. Wajo 

1966 

Kondisi Fisik: 
Luas Tanah : 
560 m2 
 

Status : Tanah 
Negara bekas 
verpoonding 2729 
a.n. NV Maskapai 
Kapal Selebes 
Selatan 

Alternatif 
Penyelesaian: 
Disertifikatkan a.n. 
Pemda 
Dilepaskan kepada 
pihak ketiga dengan 
membayar 
kompensasi 

4 

Pendidikan Guru 
Sekolah Menengah 
Tingkat Pertama 
Negeri 
Jln. H.A. 
Mappanyuki No. 66 
Kel. Pattunuang 
Kec. Wajo 

1966 

Kondisi Fisik: 
Luas Tanah : 
1348,8 m2 
 

Status : Tanah 
Negara bekas 
verpoonding No. 
1480 

Alternatif 
Penyelesaian: 
Disertifikatkan a.n. 
Pemda 
 

5 

SDN Sangir I, II 
dan SMP PGRI 
Jalan Sangir, No. 
153. Kel Melayu, 
Kec. Wajo 

1966 

Kondisi Fisik: 
Luas Tanah : 
2224 m2 
 

Status : Tanah 
Negara bekas 
verpoonding No. 
seb a.n. 
Komienklijk Ike 
Paketvaart 
Maatschapij 

Alternatif 
Penyelesaian: 
Disertifikatkan a.n. 
Pemda 
 

6 

SDN Maradekaya 
III, SMP/SMA 
Cokroaminoto 
Jln. G. Latimojong 
No. 54 A 
Kel. Lariangbangi 

1966 

Kondisi Fisik: 
Luas Tanah : 
1225 m2 
 

Status : Tanah 
Negara 

Alternatif 
Penyelesaian: 
Disertifikatkan a.n. 
Pemda 
Dilepaskan kepada 
pihak ketiga dengan 
membayar 
kompensasi 

7 
Universitas 
Muhammadiyah 

1966 
Kondisi Fisik: 
Luas Tanah : 

Status : Tanah 
Negara bekas 

Alternatif 
Penyelesaian: 
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Makassar 
Jln. Ranggong 
Daeng Romo No. 7, 
Kel. Molaku, Kec. 
Ujung Pandang 

784 m2 
 

verpoonding No. 
1936 

Disertifikatkan a.n. 
Pemda 
Dilepaskan kepada 
pihak ketiga dengan 
membayar 
kompensasi 

8 

SMAN IV dan 
SMAN VII 
Jln. Cakalang No. 1 
Kel. Tabarengan  
Kec. Ujung Tanah  

1966 

Kondisi Fisik: 
Luas Tanah : 
26. 784 m2 
 

Status :  
Tanah Negara 
bekas verpoonding 
No. 2149 

Alternatif 
Penyelesaian: 
Disertifikatkan a.n. 
Pemda 
 

9   
Kantor Sekretariat 
Daerah 
Jln. Ahmad Yani  

- 
Kondisi Fisik :  
Luas Tanah : 
14. 316 m2 

Status :  
Tanah Negara 
bekas gouvernour. 
No. Register 
Eigendom 393. 

Alternatif  
Penyelesaian : 
Disertifikatkan a.n. 
Pemda 

10 

Rumah Jabatan 
Walikota 
Jln. Penghibur 

- 
Kondisi Fisik : 
Luas Tanah : 
2.299 m2 

Status Tanah : 
Tanah Negara 
bekas 
beerhemister. No 
Register Eigendom 
395 

Alternatif  
Penyelesaian : 
Disertifikatkan a.n. 
Pemda 

11 

SMPN 6 Makassar 
Jln. Ahmad Yani 
No. 25 

- 
Kondisi Fisik : 
Luas Tanah : 3. 
765 m2 

Status Tanah : 
Tanah Negara 
bekas Eerste 
Europe Loger 
School. No 
Register Eigendom 
553 

Alternatif  
Penyelesaian : 
Disertifikatkan a.n. 
Pemda 

 
 

   

Pada saat ini, terdapat beberapa tanah asset daerah yang telah 

dimantapkan statusnya oleh Kementerian Keuangan. Dimantapkan 

bermakna bahwa tanah tersebut telah dihapuskan dari daftar tanah 

negara agar dapat dimohonkan hak atas tanah oleh Pemerintah Daerah. 

Adapun tanah-tanah tersebut adalah: 

No. Nama Luas Keterangan 

1 SMAN IV Makassar Luas tanah 14.072 Dimantapkan melalui Keputusan Menteri 
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dan SMPN VII 

Makassar  

Jln. Cakalang, Kel. 

Tabarengan, Kec. 

Ujung Tanah 

m2 Keuangan Nomor 213/KM.6/2012 tentang 

Pemantapan Status Tanah Sekolah 

Menengah Atas Negeri (SMAN) IV 

Makassar dan Sekolah Menengah 

Pertama Negeri (SMPN) VII Makassar. 

2 SDN Timor,  SDN Bali 

dan Kantor Kelurahan 

Ende  

Kelurahan Ende 

Luas tanah 847 m2  Dimantapkan melalui Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 232/KM.6/2012 tentang 

Pemantapan Status Tanah Sekolah 

Dasar Negeri Timor, Sekolah Dasar 

Negeri Bali dan Kantor Kelurahan Ende. 

3 SMPN II dan SMA 

Bonerate 

Luas tanah 833 m2 Dimantapkan melalui Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 234/KM.6/2012 tentang 

Pemantapan Status Tanah Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 dan Sekolah 

Menengah Atas Bonerate. 

 

Di sisi lain, hanya terdapat satu tanah asset daerah bekas tanah Belanda 

yang sudah bersertifikat di Makassar. Adapun tanah tersebut adalah : 

No. Nama Luas Status Tanah Keterangan 

1 Museum Kota 

Makassar 

Luas tanah 2.238 m2  Tanah Hak Pakai 

No. 6714499. 

Bekas Kantor 

Walikota Makassar  
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Jln. Balaikota Nomor 1, 

Kelurahan Barru  

Disertifikatkan 

Pada Tanggal 16 

Juni 1977. 

(Gemeenthius pada 

masa penjajahan 

Belanda). No. 

register eigendom 

323. 

 Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Muhammad 

Said, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara II DJKN Wilayah 

XV Makassar, tanah-tanah Belanda yang dikuasai oleh Pemerintah 

Daerah Kota Makassar berasal dari: 

1. Tanah Negara 

Tanah tersebut merupakan tanah yang sejak dahulu digunakan untuk 

kegiatan operasionalisasi pemerintah. Tanah aset daerah bekas tanah 

Belanda yang dahulunya tanah negara tersebut diantaranya adalah 

Kantor Sekretariat Daerah yang merupakan bekas gouvernour dengan 

nomor eigendom  393. Selain itu, terdapat pula Rumah Jabatan Walikota 

Makassar yang merupakan bekas beerhemister dengan nomor registrasi 

eigendom 395. Terdapat satu tanah aset daerah yang juga merupakan 

tanah bekas pemerintahan pada masa kolonial yaitu gemeenthius dengan 

nomor register eigendom 323. Selain itu, terdapat pula tanah negara 

bekas Eerste Loger School yang saat ini digunakan sebagai SMPN 6 

Makassar. Masih terdapat juga tanah-tanah negara lainnya yang pada 

masa Belanda digunakan untuk menunjang kegiatan operasional 

pemerintah misalnya sekolah. Tanah-tanah tersebut diakui berada di 
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bawah penguasaan departemen-departemen yang menguasainya jika 

tersedia biaya untuk pemeliharaan tanah tersebut. 

 2. Tanah-tanah milik Perusahaan Belanda yang dinasionalisasi 

Nasionalisasi ini didasarkan pada Undang-Undang No. 86 tahun 2958 

tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang 

ditindaklanjuti  dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 2 

tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang 

Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Dalam pasal 1 PP 

tersebut dinyatakan bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang 

dapat dikenakan nasionalisasi adalah perusahaan-perusahaan yang untuk 

seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan warga negara 

Belanda dan bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia. Hal 

ini berkaitan erat dengan prinsip nasionalisasi dalam hukum tanah 

nasional.  

Tanah-tanah milik perusahaan yang seluruh atau sebagiannya merupakan 

milik perseorangan warga negara Belanda juga terdapat di Kota 

Makassar. Tanah-tanah tersebut adalah tanah bekas Naamloose 

Venoschaap (N.V.) Maskapai Kapal Selebes Selatan. Tanah seluas  560 

m2  yang terletak di Jalan Sumba No. 44 ini sekarang menjadi SMP dan 

SMA Trisakti. Selain itu, terdapat pula tanah bekas Komienklijk Ike 

Paketvaart Maatschapij. Tanah ini  terletak di Jalan Sangir, No. 153. Kel 
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Melayu, Kec. Wajo. Tanah seluas 2.224 m2 ini digunakan untuk  SDN 

Sangir I, II dan SMP PGRI.  

Tanah–tanah tersebut dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia 

berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No SK.8/Ka/1963 

tanggal 28 Februari 1963 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Milik 

Perusahaan-Perusahaan Belanda. Proses nasionalisasi dilakukan dengan 

cara memberikan ganti rugi kepada pemilik-pemilik perusahaan Belanda 

tersebut. Akibatnya, harta kekayaan perusahaan milik Belanda tersebut 

menjadi kekayaan milik negara. Hak-hak atas tanah milik perusahaan 

Belanda tersebut menjadi hapus karena hukum dan tanahnya menjadi 

tanah negara. Setelah kedua tanah tersebut dinasionalisasi maka 

Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan penguasaan atas tanah 

tersebut kepada Pemerintah Ujung Pandang ( Kota Makassar) pada tahun 

1966 untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah daerah. 

3. Tanah-tanah Milik Perseorangan Warga Negara Belanda 

 Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda yang 

tidak terkena UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi diatur dengan 

UU No. 3 Prp 1960. Dalam aturan ini dinyatakan bahwa semua benda 

tetap milik perseorangan warga Negara Belanda yang tidak terkena oleh 

UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. 

Dalam hal ini, pemiliknya telah meninggalkan wilayah RI sejak mulai 

berlakunya peraturan ini maka tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah 
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dalam hal ini Menteri Muda Agraria. Terdapat beberapa tanah di Indonesia 

yang merupakan bekas tanah-tanah milik perseorangan warga negara 

Belanda yaitu SMAN IV dan SMAN VII Makassar.   

Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar yang belum 

didaftarkan atau disertifikatkan sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 

1 berakibat pada status hukum tanah tersebut. Status hukum tanah–tanah 

aset daerah yang berasal dari konversi tanah Belanda yang belum 

disertifikatkan di Kota Makassar merupakan tanah negara. Hal ini sesuai 

dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Seksi 

Pengelolaan Kekayaan Negara II Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal 

Makassar, Muhammad Said. Beliau menyatakan bahwa tanah tersebut 

merupakan tanah negara dan penguasaan yuridisnya ada pada Menteri 

Keuangan walaupun penguasaan fisiknya ada pada Pemerintah Daerah 

Kota Makassar. Berkaitan dengan hal tersebut, Maria S.W. Soemardjono 

menyatakan bahwa tanah ini merupakan tanah negara karena49: 

1) Berdasarkan Staatsblaad Tahun 1911 Nomor 110 tentang 

Penguasaan Benda-Benda Tidak Bergerak, Gedung-Gedung dan Lain-

Lain Bangunan Milik Negara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, instansi 

pemerintah yang telah menguasai tanah sejak zaman Pemerintahan 

Hindia Belanda sampai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 

                                                           
        

49
 Maria S.W. Soemardjono. 2006. Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan 

Implementasi. Jakarta : Kompas. Hlm. 59  
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tahun 1953 maka tanah tersebut berstatus dalam penguasaan (in 

beheer) instansi pemerintah yang bersangkutan; 

2) Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, tanah 

negara dikuasai oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan 

pemberian hak yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri (sekarang 

Kepala Badan Pertanahan Nasional). 

Rumusan  angka III Staatsblaad 1911 Nomor 110 tentang Penguasaan 

Benda-Benda Tidak Bergerak, Gedung-Gedung dan Lain-Lain Bangunan 

Milik Negara menyatakan bahwa:  

De in det besluit bedoelde onroerende goederen, gebouwen en 
inrichtingen worden geacht te staan beheer van dat department ten 
laste van welks begrootingsafdeeling het onder houd daarvan komt 

Barang-barang tetap/tidak dapat dipindahkan, gedung-gedung dan 

lembaga-lembaga yang dimaksudkan dalam surat keputusan ini dianggap 

berada dalam pengelolaan departemen yang bagian anggaran 

keuangannya melaksankan perawatannya.  

Walaupun tanah-tanah tersebut masih berstatus tanah negara 

namun tetap dapat diakui sebagai aset tetap daerah. Hal ini sejalan 

dengan substansi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam pasal tersebut 

dinyatakan bahwa barang milik daerah meliputi barang yang diperoleh 

atas beban APBN/APBD dan dari perolehan lainnya yang sah. Dalam 

pasal selanjutnya dinyatakan bahwa perolehan lainnya yang sah adalah 
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barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan yang sejenis, barang yang 

merupakan pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh 

berdasarkan undang-undang dan barang yang diperoleh berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

Berdasarkan substansi pasal tersebut maka asset daerah berupa tanah 

yang merupakan konversi tanah Belanda diperoleh berdasarkan 

ketentuan undang-undang yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 

1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Selain itu, terdapat pula 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010  tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Dalam Lampiran II angka 21 PP tersebut dinyatakan 

bahwa apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti  secara 

hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang 

diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan 

proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, 

maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa 

penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah.  

Substansi pernyataan 7 angka 21 tersebut mengindikasikan bahwa 

sejatinya tanah belum bersertifikat yang secara fisik berada dalam 

penguasaan pemerintah daerah merupakan aset daerah. Hal ini juga 

sejalan dengan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 6 

Desember 1990 Nomor 5000-5569-D III tentang Penerbitan Sertifikat 

Tanah-Tanah Instansi Pemerintah dan Surat Kepala Badan Pertanahan 

Nasional tanggal 4 Mei 1992 Nomor 500-1255 tentang Petunjuk 
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Pelaksanaan Pengurusan Hak dan Pengurusan Hak dan Penyelesaian 

Sertifikat Tanah yang Dikuasai oleh Instansi Pemerintah. Dalam kedua 

surat tersebut Kepala Badan Pertanahan Nasional menegaskan bahwa 

untuk memperoleh keseragaman dan kesamaan persepsi mengenai 

pengertian tanah aset pemerintah, yaitu: 

1) Tanah-tanah bukan tanah pihak lain yang telah dikuasai secara fisik 

oleh pemerintah; 

2) Tanah-tanah tersebut dikelola dan dipelihara/dirawat dengan dana dari 

instansi pemerintah; 

3)  Tanah-tanah tersebut terdaftar dalam daftar inventaris instansi 

pemerintah yang bersangkutan; 

4) Tanah secara fisik dikuasai, digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak 

lain berdasarkan hubungan hukum antara pihak lain dengan instansi 

pemerintah dimaksud; 

5) Tanah tersebut angka 1 sampai dengan 3 baik yang sudah ada 

sertifikatnya maupun yang belum ada sertifikatnya. 

Menurut wawancara yang penulis lakukan kepada Ibu Asti Probowati, 

Kepala Subseksi Tanah Pemerintah Kota, tanah tersebut merupakan aset 

daerah karena tanah tersebut telah dikuasai secara fisik oleh Pemerintah 

Kota Makassar. Beliau menambahkan bahwa tanah-tanah yang dikuasai 

oleh Pemerintah Kota Makassar saat ini pada masa Pemerintahan Hindia 

Belanda memang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional 

pemerintah dan kemudian dikonversi menjadi kantor untuk 
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operasionalisasi Pemerintah Kota Makassar. Hal tersebut juga dinyatakan 

oleh Bapak Zulkiflie, S.H., Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Pemerintah Kota Makassar, bahwa tanah tersebut harus dikuasai 

secara fisik dan dimasukkan dalam daftar inventaris barang. Hal ini 

disebabkan pemerintah daerah tidak boleh melakukan penganggaran atas 

tanah tersebut jika tanah tersebut tidak diinventarisasikan sebagai aset 

daerah.       

Berkaitan dengan hal tersebut, Prof. Mhd. Yamin Lubis menyatakan 

bahwa apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan 

tanahnya baik berupa berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat 

dipercaya maka pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan 

kepemilikan tetapi berdasarkan penguasaan fisik tanah. Syaratnya adalah 

tanah tersebut telah dikuasai selama 20 tahun atau lebih secara berturut-

turut oleh pemohon pendaftaran tanah serta dilakukan dengan itikad baik 

dan secara terbuka50. Hal ini menandakan bahwa sejatinya penguasaan 

secara fisik dapat menjadi landasan mengajukan permohonan sertifikat 

tanah.  

Tanah aset daerah dari konversi tanah Belanda yang belum 

disertifikatkan tersebut harusnya segara didaftarkan oleh Pemerintah Kota 

Makassar. Pendaftaran tanah merupakan proses pemberian status hukum 

berupa hak pada tanah tersebut sesuai dengan yang dimohonkan. Bila 

                                                           
       

50
 Mhd.Yamin Lubis dan Abd.Rahim Lubis. 2010. Hukum Pendaftaran Tanah. 

Bandung : Bandar Maju. Hlm. 121    
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pemerintah daerah memohonkan hak pakai dan hak pengelolaan atas 

tanah negara yang telah dikuasainya secara fisik maka muncullah status 

hukum di atas tanah itu sesuai dengan yang dimohonkan.  

Hal ini menandakan bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan di kantor 

pertanahan setempat merupakan pekerjaan administrasi negara dalam 

memberikan status hukum atas tanah aset daerah bekas tanah Belanda. 

Sehingga, pemberian status hukum di atas tanah yang didaftar 

menyebabkan pemegang hak atas tanah menerima hak yang dilindungi 

oleh negara sesuai jenis haknya51. Dengan terdaftarnya hak atas tanah 

kepada semua subyek hak juga diberikan wewenang untuk 

memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dengan 

demikian, terciptalah jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi 

subyek hak tersebut dalam kepemilikan dan penggunaan tanah52.  

Peraturan mengenai penguasaan tanah-tanah negara oleh 

pemerintah daerah juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 

Pokok Agraria (UUPA). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hak 

menguasai negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada 

daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat 

sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional 

menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Setelah berlakunya 

                                                           
51

 Bukunya Adrian Sutedi 
       

52
 Pemberian kepastian dan perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan dari 

pendaftaran tanah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
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UUPA, untuk menyelenggarakan penertiban dalam rangka melaksankan 

konversi menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria maka tanah-

tanah negara yang dikuasai dengan hak penguasaan sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 telah 

ditegaskan statusnya sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak 

Penguasaan Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang 

Pelaksanaan Selandjutnya.  

Dalam Peraturan Menteri Agraria tersebut dinyatakan bahwa 

penguasaan atas tanah-tanah negara sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 yang telah diberikan kepada 

departemen-departemen, direktorat-direktorat dan daerah-daerah 

swatantra sepanjang dikonversi menjadi hak pakai. Namun apabila 

penguasaan tanah negara tersebut selain dipergunakan untuk 

kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat 

diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga maka hak penguasaan 

atas tanah negara tersebut dikonversi menjadi hak pengelolaan. 

Boedi Harsono menyatakan bahwa hak-hak pengelolaan yang  

pertama-tama pada waktu mulai berlakunya UUPA adalah yang berasal 

dari konversi hak penguasaan atau hak beheer  yaitu yang tanahnya 

selain digunakan untuk kepentingan instansi yang bersangkutan 

dimaksudkan juga untuk dapat diberikan sesuatu hak kepada pihak ketiga. 

Hak pengelolaan berlangsung selama tanah  tersebut digunakan sesuai 
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dengan substansi hak itu. Pelaksanaan konversi itu diselenggarakan oleh 

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional53.   

Kepemilikan pemerintah daerah atas hak pakai berkaitan erat 

dengan substansi Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 

Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara yang antara lain memuat 

tentang ketentuan-ketentuan khusus mengenai daerah swatantra. Dalam 

pasal 12 PP tersebut dinyatakan bahwa kepada daerah swatantra dapat 

diberikan penguasaan atas tanah negara oleh Menteri Dalam Negeri  

(sekarang Badan Pertanahan Nasional) dengan tujuan untuk diberikan 

kepada pihak lain dengan sesuatu hak.  

Dalam Pasal 3 ayat (1a) dan ayat (4) dinyatakan bahwa atas tanah-

tanah negara yang penguasaannya berada pada Menteri Dalam Negeri 

maka Menteri Dalam Negeri berhak untuk menyerahkan penguasaan itu 

kepada suatu kementerian, jawatan atau daerah swatantra untuk 

melaksankan kepentingan tertentu dari kementerian atau jawatan itu atau 

menyerahkan penguasaan atas tanah-tanah negara dimaksud kepada 

daerah swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya54.   

Pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 

tahun 1965 tersebut adalah Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 

1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Dalam Pasal 

                                                           
       

53
 Boedi Harsono, Op. Cit. Hlm. 510 

       
54

 Winahyu Erwiningsih. 2011. Hak Pengelolaan Atas Tanah. Yogyakarta : Total 
Media. Hlm. 74  
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1 Peraturan Menteri Agraria tersebut dinyatakan bahwa hak pakai yang 

diperoleh departemen-departemen, direktorat-direktorat dan daerah 

swatantra dan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 harus didaftar.  

Hak pakai dan hak pengelolaan sebagai subjek pendaftaran tanah 

ditegaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini juga sejalan dengan substansi Pasal 

42 UUPA yang menyatakan terdapat empat subjek hak pakai atas tanah 

yaitu warga  negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di 

Indonesia, badan hukum yang menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia serta badan hukum asing yang mempunyai 

perwakilan di Indonesia.  

Dalam konteks ini, pemerintah daerah merupakan badan hukum 

publik sehingga hak dan kewenangan serta penguasaannya harus hak 

atas tanah yang sifatnya publik juga yaitu hak pakai atas tanah negera. 

Mengenai kedudukan pemerintah daerah sebagai subjek hak pengelolaan 

juga harus merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1997 

tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Karena Pemberian Hak Pengelolaan.  

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1997 menyatakan 

bahwa penerima hak pengelolaan adalah departemen, lembaga 

pemerintah non departemen, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah 
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Daerah Tingkat II, Lembaga Pemerintahan lainnya dan Perusahaan 

Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas). Hal ini 

juga sejalan dengan Pasal 67 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang 

menyatakan bahwa badan-badan hukum yang dapat diberikan hak 

pengelolaan adalah instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah.  

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional tersebut menyatakan bahwa Pemberian dan pembatalan Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak 

Pengelolaan dilakukan oleh Menteri. Dalam pasal berikutnya dinyatakan 

bahwa kewenangan menteri tersebut dapat dilimpahkan kepada Kepala 

Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan pejabat yang ditunjuk. 

Berkaitan dengan hal tersebut patutlah diperhatikan Surat Direksi Jenderal 

Agraria Nomor Btu.3/692/3/77 tanggal 30 Maret 1977 yang ditujukan 

kepada Gubernur (Kepala Daerah Tingkat I) seluruh Indonesia yang 

menyatakan bahwa: 

Hak pengelolaan yang berasal dari pengkonversian hak 
penguasaan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 
1965. Memberi wewenang yang sama dengan hak pengelolaan 
tersebut diatas dan pada saat berlakunya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 Tahun 1977 sudah didaftarkan di Kantor Sub. 
Direktorat Agraria setempat serta sudah ada sertifikatnya 
dipersamakan dengan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977 
jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974”.  
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Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa hak pengelolaan harus didaftarkan 

pada Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan 

setempat. Pemberian hak pengelolaan termasuk juga pemberian hak-hak 

atas bagian-bagian tanah hak pengelolaan yang diserahkan kepada pihak 

ketiga dengan menempuh prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 

tahun 1998 menjadi wewenang Kepala Badan Pertanahan Nasional 

sebagai suatu lembaga non departemen yang bertanggungjawab 

langsung kepada presiden. Sebagai konsekuensi dengan adanya 

pendaftaran tersebut maka terhadap tanah-tanah hak pengelolaan yang 

belum didaftar tidak dapat disebut sebagai hak pengelolaan dan 

pemegang hak pengelolaan tidak dapat memberikan kepada pihak 

ketiga55. 

Kewajiban untuk menyertifikatkan tanah yang dikuasai oleh 

pemerintah daerah juga tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 

tersebut dinyatakan bahwa barang milik negara/daerah berupa tanah yang 

dikuasai oleh pemerintah pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama 

Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah yang 

bersangkutan. Pasal tersebut jelas menunjukan bahwa bekas tanah 

                                                           
       

55
 Winahyu Erwiningsih. Op. Cit. Hlm. 85   
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Belanda yang secara fisik berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah 

Kota Makassar harus disertifikatkan. 

Selain Undang-Undang tersebut, kewajiban untuk menyertifikatkan 

tanah aset daerah yang secara fisik dikuasai oleh pemerintah daerah juga 

terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam Pasal 

tersebut dinyatakan bahwa barang milik negara/daerah berupa tanah 

harus disertifikatkan atas nama  Pemerintah Republik Indonesia atau 

pemerintah daerah yag bersangkutan.  

Pentingnya penyertifikatkan tanah aset daerah juga tercantum 

dalam Lampiran II Pernyataan Nomor 7 tentang pengakuan aset tetap 

angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa 

pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila aset tetap telah diterima 

atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya 

berpindah. Saat pengakuan aset tetap akan lebih dapat diandalkan 

apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi pemindahan hak kepemilikan 

dan/atau penguasaan secara hukum misalnya sertifikat tanah. Hal ini 

berkaitan dengan kriteria pengakuan pendapatan. 

Konsep tentang kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan 

terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa 

manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian 
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peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas laporan. Konsep ini 

diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional 

pemerintah56.                                                                           

Pentingnya penyertifikatkan tanah aset daerah tersebut berkaitan 

pula dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. Dalam pasal tersebut diatur mengenai obyek 

pendaftaran tanah termasuk didalamnya tanah hak pakai dan tanah hak 

pengelolaan sebagai hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh pemerintah 

daerah.  

Dasar hukum yang menyatakan bahwa jenis tanah hak pakai dapat 

dimiliki oleh pemerintah daerah adalah Pasal 49 huruf c  Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 

tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dalam pasal tersebut dinyatakan 

bahwa hak pakai dapat diberikan kepada instansi pemerintah sedangkan 

dasar hukum yang menyatakan bahwa hak pengelolaan dapat dimiliki oleh 

pemerintah daerah adalah Pasal 67 huruf a PMNA/Kepala BPN Nomor 9 

tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak pengelolaan dapat diberikan 

kepada instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah.  

                                                           
              

56
 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan, Bab : Unsur Laporan Keuangan, Sub Bab : Kemungkinan Besar Manfaat 
Ekonomi Masa Depan Terjadi, paragraph 81   
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Substansi pasal ini juga harus dihubungkan dengan substansi 

Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1997 tentang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. 

Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa hak pakai atas tanah negara dan 

atas tanah hak pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan 

dalam buku tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam ayat berikutnya dinyatakan bahwa sebagai tanda bukti hak 

diberikan sertifikat hak pakai atas tanah. Substansi pasal tersebut jelas 

menunjukan bahwa tanah aset daerah yang belum bersertifikat yang 

selama ini dikuasai untuk kegiatan operasional pemerintah masih 

merupakan tanah negara karena untuk menjadi hak pakai oleh pemerintah 

harus didaftarkan sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan 

pemerintah tersebut. 

B. Pengamanan Yuridis Tanah Aset Daerah dari Konversi Tanah 

Belanda yang Tidak Disertifikatkan di Kota Makassar 

Saat ini, pengelolaan tanah-tanah aset daerah didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang menggunakan istilah barang daerah 

(aset daerah). Semula, pengelolaan barang daerah (aset daerah) diatur 

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Kemudian, Keputusan 

Menteri Dalam Negeri tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Daerah. 
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Pengelolaan aset daerah kemudian diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang 

tersebut mengatur tentang perbendaharaan negara termasuk di dalamnya 

perbendaharaan daerah. Pengelolaan aset daerah diatur dalam Pasal 1 

ayat (11) dan Pasal 42 sampai Pasal 49. Ketentuan lebih lanjut dari 

undang-undang ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah57. Dalam Pasal 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dinyatakan bahwa 

pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) meliputi delapan kegiatan, 

yaitu: (a) penggunaan, (b) pemanfaatan, (c) pengamanan dan 

pemeliharaan, (d) penilaian, (e) penghapusan, (f) pemindahtanganan, (g) 

penatausahaan, (h) pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menentukan sebagai berikut; 

1. Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang 

milik negara/daerah; 

2. Menteri Keuangan menetapkan kebijakan teknis dan melakukan 

pembinaan pengelolaan barang milik negara; 

3. Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan 

pembinaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan 

sebagaimana ayat (1). 

                                                           
    

57
  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4609  
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Guna melaksanakan substansi Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

tersebut maka terbitlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah58. 

Konsep pengelolaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut dikembangkan 

menjadi empat belas kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 

ayat (2) PP tersebut. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan 

barang daerah (aset daerah) meliputi (a) perencanaan, kebutuhan dan 

penganggaran; (b) pengadaan; (c) penerimaan, penyimpanan dan 

penyaluran; (d) penggunaan; (e) penatausahaan; (f) pemanfaatan; (g) 

pengamanan dan pemeliharaan; (h) penilaian; (i) penghapusan; (j) 

pemindahtanganan; (k) pembinaan, pengawasan dan pengendalian; serta 

(l) pembiayaan. 

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan bahwa 

gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 

barang milik daerah. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa 

sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah. Pada pasal 8 PP 

tersebut dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja perangkat Daerah adalah 

pengguna barang milik daerah.  

                                                           
         

58
 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2007  
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Tanah aset daerah penggunaannya diatur dalam Pasal 13 sampai 

dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 jo Pasal 1 

sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 

Tahun 2007. Tanah aset daerah ditetapkan status penggunaannya untuk 

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka 

mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

bersangkutan. 

Tanah aset daerah dari konversi tanah Belanda yang tidak 

disertifikatkan di Kota Makassar seluruhnya digunakan untuk kegiatan 

operasional pemerintah daerah. Tanah-tanah tersebut antara lain 

digunakan untuk mendirikan bangunan kantor, sekolah dan berbagai 

kegiatan operasional lainnya. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Pemerintah Kota Makassar, Zulkiflie, S.H., menyatakan 

bahwa bekas tanah Belanda yang saat ini secara fisik dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah Kota Makassar sejak masa Hindia Belanda memang 

digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah59.  

Status penggunaan tanah aset daerah ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Daerah ( Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2007 jo Pasal 22 ayat (1) PMDN Nomor 17 tahun 2007). Penetapan status 

penggunaan tanah dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah digunakan 

                                                           
59

 Wawancara dilakukan pada tanggal 12 November 2012 di Kantor Walikota 
Makassar.  
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untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna 

dan/atau kuasa pengguna (Pasal 16 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2006 jo 

Pasal 23 ayat (1) PMDN Nomor 17 tahun 2007). Pengguna dan kuasa 

pengguna wajib menyerahkan tanah yang tidak digunakan untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas pokok pengguna dan/atau kuasa 

pengguna kepada Kepala Daerah melalui pengelola. (Pasal 16 huruf b PP 

No. 6 Tahun 2006 jo Pasal 23 ayat (2) PMDN Nomor 17 tahun 2007). 

Pengguna yang tidak menyerahkan tanah yang tidak digunakan untuk 

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada 

Kepala Daerah dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan 

tanah dimaksud (Pasal 18 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006 jo Pasal 24 

ayat (1) PMDN Nomor 17 tahun 2007). Tanah yang tidak digunakan 

sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status 

penggunaannya dan dapat dialihkan kepada Kepala SKPD lainnya (Pasal 

24 ayat (2)). 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka arah kebijakan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 17 Tahun 2007 dalam kaitannya dengan penggunaan tanah aset 

daerah adalah penggunaan tanah aset daerah tersebut diserahkan 

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Keputusan 

Kepala Daerah. 
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Pengelola tanah asset daerah bersama-sama dengan kuasa 

pengelola dan pengguna harus melakukan pengamanan atas tanah asset 

daerah dari konversi tanah Belanda. Pengamanan merupakan 

kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan 

tanah aset daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum. 

Pengamanan dititikberatkan pada penerbitan/pengamanan secara fisik 

dan administratif sehingga tanah aset daerah tersebut dapat 

dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari 

penyerobotan, pengambil alihan atau klaim pihak lain. 

Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan 

pengamanan aset daerah yang berada dalam penguasaannya. 

Pengamanan tanah aset daerah berupa: (a) pengamanan administrasi 

yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan 

penyimpanan dokumen kepemilikan; (b) pengamanan fisik untuk 

mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang 

dan hilangnya barang. (c) pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan 

dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. 

Pengamanan secara fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar 

atas tanah-tanah aset daerah dari konversi tanah Belanda yang tidak 

disertifikatkan adalah dengan cara memagari tembok tanah-tanah 

tersebut; dan (d) pengamanan hukum yang meliputi kegiatan melengkapi 

bukti kepemilikan. Tanah aset daerah harus disertifikatkan atas nama 

pemerintah daerah.  
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Pengamanan yuridis terhadap tanah aset daerah berupa 

penyertifikatan tanah aset daerah bekas tanah Belanda. Penyertifikatan ini 

dilakukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi 

Pemerintah Kota Makassar sebagai pemegang hak atas tanah. Tanah 

aset daerah bekas tanah Belanda yang belum bersertifikat tersebut status 

hukumnya adalah tanah negara. Oleh sebab itu, untuk menyertifikatkan 

tanah tersebut, harus dimantapkan dahulu statusnya oleh Kementerian 

Keuangan sebagai penguasa tanah tersebut secara yuridis.  

Berdasarkan keterangan Muhammad Said, Kepala Seksi 

Pengelolaan Kekayaan Negara II Kantor Wilayah XV Direktorat Jendral 

Makassar,  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada awalnya 

akan menawarkan tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah daerah 

untuk dimantapkan statusnya agar dapat disertifikatkan oleh Pemerintah 

Daerah. Hal ini didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 188 tahun 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik 

Asing/Cina yang menyatakan bahwa penyelesaian aset bekas milik 

asing/cina diutamakan untuk tempat penyelenggaraan tugas-tugas 

pemerintahan. Hal ini menunjukan bahwa insiatif untuk menyertifikatkan 

tersebut berasal dari pihak DJKN bukan dari Pemerintah Kota Makassar. 

Berdasarkan data yang penulis peroleh terdapat delapan tanah negara 

yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar saat ini dan alternatif 

penyelesaian yang diajukan oleh pihak DJKN adalah disertifikatkan atas 

nama Pemerintah Daerah Kota Makassar. Apabila Pemerintah Daerah 
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Kota Makassar bersedia untuk memantapkan tanah tersebut maka harus 

melengkapi berkas-berkas berikut: 

1. Surat permohonan agar tanah tersebut bisa diserahkan kepada 

Pemerintah Kota Makassar 

2. Surat keterangan Lurah bahwa tanah tersebut benar-benar dikuasai 

secara fisik oleh Pemerintah Kota Makassar; 

3. Surat keterangan dari Dinas Tata Ruang bahwa peruntukannya sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

4. Surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional tentang peta lokasi 

tanah tersebut 

5. Kartu inventaris barang sebagai bukti bahwa tanah tersebut sudah 

diinventarisasikan sebagai aset daerah. 

Setelah menyerahkan persyaratan tersebut maka syarat-syarat 

tersebut akan diteliti oleh tim asistensi. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 tahun 2008 tentang 

Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, tim asistensi tersebut terdiri 

dari unsur instansi tingkat daerah, yaitu : 

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 

2. Pemerintah Provinsi; 

3. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

5. Kemando Daerah Militer 
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6. Komite Intelejen Daerah (Kominda) 

7. Kejaksaan Tinggi; 

8. Kepolisian Daerah 

Tim asistensi akan memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh 

Pemerintah Kota Makassar. Apabila data tersebut telah benar maka tim 

asistensi akan mengajukan penyelesaian atau pemantapan aset tersebut 

kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri 

Keuangan. Kewenangan tim asistensi ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) 

huruf b PMK Nomor 188 tahun 2008. Setelah permohonan penyelesaian 

tersebut disetujui maka Menteri Keuangan akan mengeluarkan Surat 

Keputusan Menteri Keuangan tentang penyelesaian aset yang 

dimohonkan.  

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Kota Makassar adalah mendaftarkan tanah aset daerah bekas tanah 

Belanda tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. 

Menurut Kepala Subseksi Tanah Pemerintah Kota Badan Pertanahan 

Nasional, Asti Probowati, tanah tersebut dapat didaftarkan oleh 

Pemerintah Daerah Kota Makassar ataupun SKPD yang menggunakan 

tanah tersebut  atas nama Pemerintah Kota Makassar. Adapun proses 

pendaftaran tanah aset daerah tersebut: 

1. Mengajukan pendaftaran 
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Pada saat mengajukan pendaftaran, pihak pemerintah daerah sebagai 

pemohon hak atas tanah harus melengkapi beberapa persyaratan, yaitu: 

1. Surat keterangan pelepasan hak dari Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara jika tanah tersebut tanah negara 

2. Surat Keterangan dari lurah setempat bahwa tanah tersebut benar-

benar dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar dan tidak pernah ada 

complain dari pihak lain 

3. Surat pernyataan bahwa tanah tersebut telah menjadi aset dan harus 

pula melampirkan daftar inventaris aset. 

2. Mengadakan Pengukuran 

Setelah proses pengukuran selesai maka pihak Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) akan menerbitkan surat ukur 

3. Menerbitkan surat permohonan hak 

4. Menerbitkan surat keputusan pemberian hak yang didaftarkan dalam 

buku tanah 

Menurut Ibu Asti Probowati, tanah aset daerah dari konversi tanah 

Belanda  yang belum disertifikatkan harus segera didaftarkan. Beliau 

menyatakan bahwa pendaftaran tanah aset daerah tersebut penting 

karena berkaitan dengan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

terhadap keuangan Pemerintah Kota Makassar. Bahkan pada Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2012 atas pengelolaan keuangan 
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tahun 2011, BPK merekomendasikan agar Pemerintah Kota Makassar 

secepatnya melakukan sertifikasi tanah asset daerah. Sertifikasi ini 

dianggap penting karena menjadikan Makassar sulit meraih opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.  Dana penyertifikatan tersebut 

ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota 

Makassar. Sebagai konsekuensinya maka tanah yang disertifikatkan 

dananya termasuk ke dalam laporan APBD Pemkot Makassar sehingga 

harus dipertanggung jawabkan dalam laporan keuangan. Selain itu, hal ini 

juga berkaitan dengan kekuatan hukum dari tanah aset daerah yang tidak 

disertifikatkan. Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan akan 

memberikan pelindungan serta kepastian hukum bagi pihak yang 

memilikinya. 

 Namun sangat disayangkan, Zulkifli, S.H., Kepala Sub Bagian 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Makassar, 

menyatakan bahwa penyertifikatan tanah asset daerah masih sangat 

lambat. Setiap tahunnya Pemkot hanya bisa mendaftarkan sekitar tiga 

puluh tanah aset daerah. Bahkan, tanah aset daerah bekas tanah Belanda 

yang telah didaftarkan hingga saat ini hanya satu buah yaitu Museum 

Kota Makassar (bekas Kantor Walikota Makassar) yang merupakan 

geementhius pada masa Belanda, Nomor Register Eigendom 323. Luas 

tanah tersebut adalah 2.238 m2. Tanah ini terletak di Jalan Balaikota 

Nomor 1, Kelurahan Baru. Tanah tersebut disertifikatkan hak pakai 

tanggal 16 Juni 1977 Nomor 6714499.  
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Di sisi lain, ini juga penting karena akan memudahkan Pemkot 

Makassar dalam melakukan inventarisasi dan menghitung nilai asset.   

Menurut Abdullah Mauluddin, Kepala Seksi Inventarisasi Aset, terdapat 

beberapa hambatan dalam menyertifikatkan tanah aset daerah bekas 

tanah Belanda, yaitu: 

1. Dokumen tidak tersimpan oleh pejabat dahulu 

 Pada zaman orde baru, apabila tanah tersebut sudah digunakan 

oleh Pemerintah Daerah maka tidak ada warga yang berani 

menggugat sehingga pemerintah daerah pada masa itu tidak terlalu 

menghiraukan proses penyertifikatan tanah dan dokumen-dokumen 

yang dapat mendukung proses permohonan hak atas tanah. 

Keengganan tersebut dipengaruhi oleh rezim otoriter yang 

dilaksanakan pada masa orde baru. Sikap otoriter tersebut 

menyebabkan masyarakat takut untuk menggugat tanah asset daerah 

yang secara fisik dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar. Beliau 

menyatakan bahwa saat ini kondisi tersebut sangat berbeda karena 

masyarakat mulai banyak yang menggugat tanah asset daerah 

sehingga pemerintah harus segera menyertifikatmkan seluruh tanah 

asset daerah.  

Pernyataan ini agak sedikit berbeda dengan data yang penulis 

peroleh bahwa satu-satunya tanah aset daerah bekas tanah Belanda 

yang disertifikatkan justru dilakukan pada masa orde baru yakni 

Museum Kota Makassar (bekas Kantor Walikota Makassar) yang 
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merupakan geementhius pada masa Belanda, Nomor Register 

Eigendom 323. Tanah ini disertifikatkan pada tanggal 16 Juni 1977.  

 

2. Lokasi yang senantiasa berpindah-pindah 

Salah satu contoh perpindahan tersebut adalah Kantor Walikota 

Makassar. Kantor Walikota Makassar pernah berpindah. Hal ini 

mengakibatkan hilangnya dokumen-dokumen atau tidak terbawa ke 

tempat yang baru. Padahal, dokumen-dokumen tersebut sangat 

penting untuk membuktikan penguasaan fisik atas tanah tersebut oleh 

Pemerintah Kota Makassar. 

3. Minimnya anggaran yang disediakan oleh APBD 

Minimnya anggaran yang disediakan untuk melakukan sertifikasi tanah 

asset daerah juga diakui oleh Walikota Makassar, Ilham Arif sirajuddin. 

Beliau mengatakan bahwa sertifikasi aset terkendala pada 

ketersediaan anggaran. Minimnya anggaran tersebut menyebabkan 

sertifikasi aset tersebut tidak bisa dilakukan secara sekaligus tetapi 

harus bertahap.  

Berdasarkan keterangan Abdullah Mauluddin, Kepala Sub Bidang 

Inventarisasi Aset Kota Makassar, anggaran yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah Kota Makassar setiap tahunnya untuk 

penyertifikatan asset daerah hanya mencapai Rp. 100.000.000,00. 

Berdasarkan jumlah anggaran tersebut, pemerintah Kota Makassar 

setiap tahunnya hanya bisa menyertifikatkan 30 bidang tanah asset 
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daerah. Padahal jumlah bidang tanah asset daerah di Makassar ini 

cukup banyak yaitu 560 bidang tanah sedangkan jumlah bidang tanah 

asset daerah yang sudah bersertifikat adalah 139 bidang tanah. 

Perbandingan antara jumlah tanah yang belum bersertifikat dan sudah 

bersertifikat adalah 4 : 1. Di sisi lain, jika Pemerintah Daerah Kota 

Makassar hanya mampu menyertifikatkan 30 aset daerah setiap 

tahunnya maka lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

menyertifikatkan asset daerah adalah 18,6 tahun. Waktu ini sangat 

lama dan berbahaya bagi kepastian hukum hak atas tanah-tanah 

tersebut.   

Tanah aset daerah dinilai dalam rangka penyusunan neraca 

pemerintah daerah disamping untuk dipergunakan dalam rangka 

pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah 

aset daerah. Penilaian tanah aset daerah dalam rangka penyusunan 

neraca pemerintah daerah dilakukan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). Kegiatan penilaian tanah aset daerah harus 

didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan tanah 

aset daerah yang tercatat dalam inventaris daerah. 

Penilaian tanah aset daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Daerah dan dapat melibatkan lembaga 

independen bersertifikat di bidang penilaian aset. Lembaga 

independen di bidang penilaian aset adalah perusahaan penilai yang 
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memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Penilaian tanah aset daerah di Kota Makassar pada tahun 2011 

dilakukan oleh auditor independen yakni P.T. Survindo Putra Pratama.  

Penaksir harga tanah memiliki peran yang sangat penting dalam 

menentukan nilai tanah. Hal ini disebabkan penaksiran semua asset 

daerah termasuk tanah merupakan langkah awal untuk melaksanakan 

transparansi pemerintahan awal sebagai salah satu asas umum 

pemerintahan yang baik (good governance). Penaksiran nilai asset ini 

juga akan menjadi salah satu item yang akan diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK).  Pemilihan tim penaksir independen 

guna menaksir tanah asset daerah Kota Makassar merupakan suatu 

hal yang sangat baik. Pemilihan tersebut dilatar belakangi oleh 

keinginan Kota Makassar untuk mendapatkan hasil penilaian yang 

objektif sesuai dengan peraturan.   

Dalam PMDN No. 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan bahwa penilaian 

tersebut didasarkan pada harga pasar. Hal ini sangat berbeda dengan 

penilaian tanah aset daerah sebelum tahun 2007 yang didasarkan 

pada nilai appraisal tetapi setelah tahun 2007 dilakukan dengan 

menggunakan nilai pasar. Penghitungannya dilakukan dengan 

estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) 

sehingga diperoleh nilai wajar. Penilaian tanah aset daerah yang 

dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang 
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penilaian aset dilakukan dengan pendekatan salah satu atau 

kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya atau pendapatan serta 

dilakukan sesuai standar penilaian Indonesia yang diakui oleh 

pemerintah. Ketentuan-ketentuan khusus tentang penilaian aset ini 

bahwa apabila harga tanah tidak diketahui nilainya karena dokumen 

yang bersangkutan menunjukan harga yang tidak wajar maka dapat 

dilakukan penilaian oleh tim penaksir atau oleh pengurus. Analisis 

terhadap penilaian aset ini menunjukan bahwa tanah aset daerah 

yang belum disertifikatkan sesungguhya dapat dinilai baik oleh 

lembaga independen dan tim penaksir atau pengurus dengan syarat 

telah jelas batas dan luas tanahnya serta tidak ada sengketa dengan 

pihak lain.  

Berdasarkan data yang penulis peroleh pada bagian perlengkapan 

Kota Makassar. Hasil penilaian penaksir independen atas tanah asset 

daerah, jumlah tanah asset daerah Pemerintah Daerah Kota 

Makassar pada tanggal 31 Desember 2010 adalah 702 bidang tanah 

dengan nilai nominal Rp. 3.573.867.644.000,00. Pada tanggal 31 

Desember 2012, jumlah tersebut berkurang 6 bidang dengan nilai 

nominal Rp. 85.328.644.000,00 dan bertambah 3 bidang tanah. 

Sehingga jumlah tanah aset daerah Kota Makassar adalah 699 

bidang tanah yang terdiri dari 560 bidang tanah yang belum 

bersertifikat dan 139 bidang tanah yang belum bersertifikat. Hal ini 

menunjukan bahwa masih banyak tanah asset daerah yang belum 
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bersertifikat. Nilai nominal keseluruhan tanah tersebut adalah Rp. 

3.499.580.000.000,00. 

Penilaian tanah memiliki kaitan yang sangat erat dengan biaya 

penyertifikatan tanah. Hal ini didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 tahun 20120 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Dalam 

peraturan tersebut dinyatakan bahwa pemohon hak atas tanah wajib 

membayar biaya pelayanan pendaftaran tanah yaitu pelayanan 

pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Besarnya ditentukan 

berdasarkan luas bidang tanah dengan rumus tertentu. Selain itu, luas 

dan nilai bidang tanah juga menentukan besarnya biaya pelayanan 

pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksaan tanah. Hal tersebut 

menunjukan bahwa terdapat keterkaitan erat antara penilaian tanah 

dan penyertifikatan tanah asset daerah. 

4. Pihak Badan Pertanahan Nasional kurang cepat dalam memproses 

penyertifikatan tanah aset daerah 

Zulkifli S.H., Kepala Sub Bidang Dokumen dan Informasi Hukum Kota 

Makassar, menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

nmenyertifikatkan tanah cukup lama. Bahkan, ada tanah asset daerah 

yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk disertifikatkan dalam 

bentuk hak pengelolaan.  

Selain pengamanan, pemeliharaan merupakan hal yang sangat 

penting. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan agar semua 
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tanah selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya 

guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap tanah 

inventaris yang sedang dalam unit pemakaian. Pembantu pengelola, 

pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas 

pemeliharaan tanah aset daerah  yang ada dibawah penguasaannya. 

Pemeliharaan tersebut harus berpedoman pada Daftar Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD). Biaya pemeliharaan 

tanah aset daerah dibebankan pada Anggaran pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). 

Pembiayaan diatur dalam Bab XIII, Pasal 78 Peraturan Pemerintah  

Nomor 6 Tahun 2006 dan Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 17 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa 

dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan pengelolaan tanah 

aset daerah maka disediakan anggaran yang dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

Kewajiban untuk menyediakan pembiayaan tersebut juga terdapat 

pula dalam rumusan Staatsblaad 1911 Nomor 110 Angka III bahwa 

daerah swatantra dapat diakui menguasai benda tetap termasuk 

tanah apabila dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

disediakan anggaran untuk perawatan benda-benda tetap tersebut. 

Artinya, penguasaan tanah oleh departemen atau daerah baru dapat 

diakui keberadaannya apabila departemen atau daerah tersebut telah 

melakukan perawatan atas tanah dimaksud. Pembiayaan ini berkaitan 
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dengan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang tercantum 

dalam Rumusan III angka IV bahwa: 

Van de beschikiking, waarbij van de in dit besluit omschreven 
bevoegdheden wordt gebruik gemaakt, wordt kennis gegevan aan 
de algemene rekenkamer  

Tentang ketetapan-ketetapan yang mengatur kewenangan-

kewenangan yang diuraikan dalam keputusan ini diberitahukan 

kepada Dewan Pengawas Keuangan Negara.  

Berdasarkan keterangan Abdullah Mauluddin, Pemerintah Daerah 

Kota Makassar pada tahun 2012 menganggarkan dana sebesar Rp. 

100.000.000,00 untuk melakukan penyertifikatan tanah. 

Penganggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 

12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 

tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina. Dengan dana 

tersebut pihak Pemkot Makassar dapat menyertifikatkan 30 bidang 

tanah aset daerah.   

Selain dilakukan pengamanan yuridis atas tanah tersebut, 

dilaksanakan pula pemeliharaan yang dapat berupa : (a) 

pemeliharaan ringan yaitu pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari 

oleh unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran; (b) 

pemeliharaan sedang  yaitu pemeliharaan dan perawatan yang 

dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang 

mengakibatkan pembebanan anggaran; dan (c) pemeliharaan berat 
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yaitu pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-

waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga 

sebelumnya tetapi dapat diduga sebelumnya tetapi dapat diperkirakan 

kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.   

    Terhadap tanah-tanah asset daerah dilaksanakan pula 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian ini diatur dalam Bab XII Pasal 74 

sampai dengan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

jo Bab XII Pasal 82 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. 

Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan 

tanah aset daerah sedangkan Menteri Dalam Negeri melakukan 

kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan sebagaimana yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Menteri Dalam Negeri melakukan 

pembinaan pengelolaan tanah aset daerah. Kepala Daerah 

melakukan pengendalian pengelolaan tanah aset  daerah. 

Pengelola/pengguna/kuasa pengguna melakukan pemantauan 

dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, 

pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan 

tanah aset daerah  yang berada di bawah penguasannya. 

Pengelola/pengguna/kuasa pengguna dapat meminta aparat 

pengawasan fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil 
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pemantauan dan penertiban tersebut dan menindaklanjuti hasil 

dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Abdullah 

Mauluddin, Kepala Subseksi Inventarisasi Aset, dalam rangka 

melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tanah asset 

daerah, Pemerintah Kota Makassar mewajibkan setiap SKPD memiliki 

pejabat pengurus barang. Pejabat pengurus barang tersebut dibuat 

secara berjenjang mulai dari Kantor Dinas, Unit Pelaksana Teknis 

Dinas dan unit pengguna barang seperti sekolah. 

Pejabat pengurus barang inilah yang akan membuat Laporan 

Barang Pengguna Semesteran (LBPS). Selain itu, pengurus barang 

juga wajib membuat Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT). 

Laporan ini bertujuan mengetahui barang yang bertambah dan 

berkurang dari tahun sebelumnya. Selain itu, pejabat pengurus 

barang juga harus membuat laporan lima tahunan. Laporan tersebut 

dibuat untuk mengetahui mutasi barang termasuk tanah selama lima 

tahun Pejabat pengurus barang tersebut wajib diberikan insentif 

sesuai kemampuan Pemerintah Daerah Kota Makassar. Apabila 

pejabat pengurus barang tersebut tidak melaksanakan tugasnya 

dengan baik maka akan diberikan sanksi yaitu ditegur secara tertulis 

dan tidak memperoleh honor.   
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

1. Status hukum tanah aset daerah dari konversi tanah Belanda yang 

tidak disertifikatkan adalah tanah negara. Tanah ini secara fisik 

dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar dan penguasaaan 

yuridis atas tanah negara tersebut pada Menteri Keuangan sebagai 

pengelola tanah negara (barang milik negara). Pemerintah Kota 

Makassar belum memiliki alas hak berupa surat keputusan pemberian 

hak pakai atas tanah negara dan hak pengelolaan. Oleh karena itu, 

Pemerintah Kota Makassar belum menjadi subjek hak atas tanah-

tanah tersebut.         

2. Pengamanan yuridis tanah asset daerah secara yuridis formal 

didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ada pada Pemerintah Kota 

Makassar. Pengelolaan tanah asset daerah tersebut terwujud dalam 

tujuh kegiatan termasuk pengamanan yuridis. Pengamanan yuridis 

dilakukan melalui penyertifikatan tanah. Penyertifikatan tanah asset 

daerah dari konversi tanah Belanda sangat lambat. Bahkan, saat ini 

hanya terdapat satu tanah asset daerah bekas tanah Belanda yang 

telah disertifikatkan. Lambatnya pengamanan yuridis atau 

penyertifikatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 
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minimnya anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), dokumen yang tidak tersimpan oleh pejabat 

terdahulu dan kantor yang selalu berpindah-pindah.     

B. Saran 

Guna mempercepat pelaksanaan sertifikasi tanah asset daerah dari 

konversi tanah Belanda yang tidak disertifikatkan di Kota Makassar maka 

penulis menyarankan dua hal, yaitu: 

1. Pemerintah daerah seharusnya meningkatkan alokasi anggaran 

penyertifikatan tanah aset daerah. Hal ini penting agar tanah-tanah 

aset daerah dari konversi tanah Belanda yang belum disertifikatkan 

dapat segera didaftarkan.  

2. Pemerintah Daerah Kota Makassar harus meningkatkan koordinasi 

dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyertifikatan tanah 

aset daerah yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah XV 

Makassar dan Badan Pertanahan Nasional.   
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