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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kepemilikan tanah oleh 

Pemerintah Daerah berdasarkan PP No27 Tahun 2014. Dengan manfaat untuk 

dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca dan bagi pihak Akademisi dan 

Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum 

normatif. Berdasarkan penelitian ini konsep kepemilikan tanah oleh Pemerintah 

Daerah adalah berupa pemanfaatan, pemerintah Daerah boleh menyewakan, pinjam 

pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna 

kepada pihak lain. Adapun pengelolaan barang atau tanah milik Daerah meliputi: 

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran,  Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan 

dan Penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan 

pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan, pengawasan 

dan pengendalian, dan Tuntutan Ganti Rugi 

 

Kata kunci :   Konsep kepemilikan tanah dan pengelolaan tanah oleh 

Pemerintah Daerah 

 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to determine the concept of land ownership by 

local governments based on PP no 27 Tahun 2014. with benefits to serve as input for 

readers and academics and government. The type of research used is the normative 

law method. Based in the research the concept of land ownership by local 

government is the Form of utilization, the local government may lease, borrowed, 

used cooperation, and build to hand over or build the handover to other parties. As 

For the management of goods or land belonging to the region includes : planning of 

needs and budgeting, procurement, receipt, storage and distribution, use, 

management, utilization, maintenance and maintenance, assessment, removal, 

transfer, coaching, supervision and control, and compensation claims.  

 

Keyword : Concept of land ownership and land management by local 

 government  
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PENDAHULUAN 

 

Seperti yang diketahui bersama bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa : Bumi dan air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Tanah dikuasai oleh Negara artinya tidak harus dimiliki 

oleh Negara. Negara mempunyai hak untuk menguasai tanah melalui fungsi Negara 

yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus (Regelen en Besturen). Negara 

berwenang menentukan pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, 

persediaan, dan pemeliharaanya. Selain itu Negara juga berwenang menentukan dan 

mengatur hak-hak yang dapat dipunyai (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa dan 

menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan 

perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Namun dalam 

peraktik di lapangan Negara lebih menonjolkan kepemilikannya atas tanah sebagai 

mana dituliskan jelas dalam kantor-kantor pemerintahan, sekolah-sekolah dan lain 

sebagainya. Disana dengan jelas dituliskan dengan pelang “TANAH INI MILIK 

NEGARA/TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH”. 

Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur, 

pengelolaan aset negara berada pada penguasaan Menteri Keuangan selaku bendahara 

umum Negara, sedangkan pimpinan kementerian/lembaga Negara merupakan 
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pengguna barang milik Negara, dan pejabat satuan kerja sebagai kuasa pengguna 

barang milik Negara. 

Dari pendahuluan di atas dapat diambil dua permasalahan yaitu: 1. Bagaimana 

konsep kepemilikan tanah oleh pemerintah daerah berdasarkan PP No. 27 Tahun 

2014 ?. 2. Bagaimana pengelolaan tanah daerah berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 ? 

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dari skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui 

Bagaimana konsep kepemilikan tanah oleh pemerintah daerah berdasarkan PP No. 27 

Tahun 2014. 2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tanah daerah berdasarkan 

PP No. 27 Tahun 2014. Sedangkan manfaat penelitian sebagai berikut : 1. Secara 

teoritis atau keilmuan, yaitu sebagai bahan atau data informasi dibidang ilmu hukum 

bagi kalangan akademisi untuk mengetahui konsep kepemilikan atas tanah oleh 

pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014. 2. Secara 

peraktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat 

penegak hukum maupun kepada masyarakat umum tentang konsep kepemilikan atas 

tanah oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014. 

  Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang dalam membahas suatu 

masalah dengan berpedoman pada Undang-Undang dan literatur -literatur yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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PEMBAHASAN 

 

A. Konsep Kepemilikan Tanah oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. 27 

Tahun 2014 

 

 Menurut hasil wawancara penulis di kantor BKD bagian aset bahwa 

penggunaan istilah milik dalam PP No 27 Tahun 2014 merupakan suatu bentuk dari 

pengamanan aset Daerah karena dalam Permendagri no 19 Tahun 2016 pasal 296 

sampai dengan pasal 302 menjelaskan bahwa pengamanan aset Daerah yang terdiri 

dari pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hokum 

 Pengamanan fisik dilakukan dengan cara pemasangan pagar pembatasan atau 

pemasangan pelang tanah milik Daerah. Pengamanan administrasi dilakukan dengan 

cara menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti 

kepemilikan tanah secara tertib dan aman. Pengamanan hukum dilakukan dengan cara 

membuatkan sertifikat tanah atas nama Pemerintah Daerah. Mengenai sertifikat yang 

dipegang oleh Pemerintah Daerah adalah sertifikat dengan hak pengelolaan. 

 Menurut Notonagoro, 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 

domeinverklaring 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 memiliki
1
. 

                                                             
 1 Notonagoro. Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia. Bina Aksara. Jakarta. 

1984. Hlm. 65 
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Hal ini menandakan bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan di kantor pertanahan 

setempat merupakan pekerjaan administrasi Negara dalam memberikan status hukum 

atas tanah aset Daerah. Sehingga, pemberian status hukum di atas tanah yang didaftar 

menyebabkan pemegang hak atas tanah menerima hak yang dilindungi oleh Negara 

sesuai jenis haknya
2
. 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 tanah. 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 

                                                             
2
Mhd.Yamin Lubis dan Abd.Rahim Lubis.. Hukum Pendaftaran Tanah. Bandar Maju. 

Bandung. 2010. Hlm. 102 
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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 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. 

 Pengamanan yuridis terhadap tanah aset Daerah berupa penyertifikatan tanah 

aset Daerah. Penyertifikatan ini dilakukan untuk memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum bagi Pemerintah sebagai pemegang hak atas tanah. Tanah aset 

Daerah 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. 

 Untuk memantapkan status tanah tersebut atau menghapuskannya dari tanah 

Negara maka Pemerintah Daerah harus melengkapi berbagai persyaratan. Setelah 

menyerahkan persyaratan tersebut maka syarat-syarat tersebut akan diteliti oleh tim 

asistensi. Tim asistensi akan memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah. Apabila data tersebut telah benar maka tim asistensi akan 

mengajukan penyelesaian atau pemantapan aset tersebut kepada Direktur Jenderal 
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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 adalah mendaftarkan tanah 

aset Daerah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional. Tanah tersebut dapat 

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ataupun SKPD yang menggunakan tanah 

tersebut atas nama Pemerintah Daerah. 

B. Pengelolaan aset daerah berdasarkan PP No 27 Tahun 2014 

Pengelolaan barang milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan 

keuangan Daerah. Selain itu, barang milik Daerah merupakan salah satu unsur 

penting dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat. Oleh karena itu, tentu saja pengelolaan barang milik Daerah yang baik 

akan mencerminkan pengelolaan keuangan Daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan 

barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar 

Pengelolaan aset Negara (tanah) Pengelolaan pertanahan meliputi tanah hak 

dan tanah Negara. Tanah hak yang dikuasai oleh perseorangan maupun badan hukum 

dengan hak-hak atas tanah yang disebut dalam Pasal 16 UUPA, yaitu hak milik, hak 

guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai. Sementara itu, tanah Negara, menurut 

Pasal 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. 
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Demi tertib administrasi, aset negara (tanah) perlu dilakukan pengurusan secara 

administratif dengan tujuan untuk memudahkan bagi pemilik atau pengguna hak 

tanah tersebut, sehingga dapat mengurangi konflik yang mungkin terjadi di kemudian 

hari. Pengertian pengelolaan menurut Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006 

adalah suatu kegiatan yang meliputi: a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. 

pengadaan; c. penggunaan; d. pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. 

penilaian; g. penghapusan; h. pemindahtanganan; i. penatausahaan; dan k. 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian.  

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 

inventarisasi dan pengelolaan. Inventarisasi adalah kegiatan pendataan, pencatatan 

dan penghapusan. Pengelolaan dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh Kementerian Keuangan terhadap barang milik Negara (BMN). Pengertian 

pengelolaan BMN, sejalan dengan tugas dan fungsi BPN, yang sejak berlakunya 

UUPA menjadi lembaga yang mengurus segala sesuatu mengenai pertanahan. 

Kegiatan pengelolaan dilakukan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 

1997, sebagai pelaksanaan dari Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 yang 

menginstruksikan kepada pemerintah, agar seluruh wilayah Indonesia diadakan 

pendaftaran tanah, yang bersifat rechts kadaster, bertujuan untuk menjamin kepastian 

hak atas tanah yang penyelenggaraan tugas dibebankan kepada jawatan pendaftaran 

tanah dengan berpedoman pada PP Nomor 10 Tahun 1961 (sekarang PP Nomor 24 

Tahun 1997). Menurut Pasal 1 (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, 



viii 
 

 “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah 

secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai 

bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian 

surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya 

dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya”. 

 

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (Pasal 11). Kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendafataran secara 

sistematik dan pendafataran tanah secara sporadic. Pendaftaran tanah secara 

sistematik dilaksanakan atas prakarsa Badan Pertanahan Nasional yang didasarkan 

atas suatu rencana kerja jangka panjang dan rencana tahunan yang 

berkesinambungan, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadic dilaksanakan atas 

permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek 

pendaftaran tanah yang bersangkutan Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 

meliputi: a. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf c UU Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. b. Penyajian data fisik dan data 

yuridis, kegiatan penatausahaan pendafataran pengumpulan dan pengolahan data 

phisik, kegiatan ini mencakup pengukuran dan pemetaan, pembuatan peta dasar 

pendaftaran, penetapan batas-batas bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-

bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah serta membuat 

surat ukur. c. Pembuktian hak dan pembukuannya, kegiatan ini mencakup 
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pembuktian hak baru, pembuktian hak lama, dan pembukuan hak. d. Penerbitan 

sertifikat, sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak. Sertifikat juga 

merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang 

diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan, kedalam daftar umum yang terdiri dari peta 

pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. e. Penyimpanan 

daftar umum dan dokumen, dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian 

yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran, diberi tanda pengenal dan disimpan 

di kantor pertanahan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh menteri, sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari daftar umum.  

Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan 

menggunakan peralatan elektronik dan microfilm. Selain pendaftaran tanah, kegiatan 

pengelolaan lainnya adalah pemeliharaan dan pendaftaran tanah. Pemeliharaan dan 

pendaftaran tanah dilakukan jika terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis 

obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar, misalnya : a. pemindahan hak yang 

disebabkan oleh telah terjadinya jual-beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, b. 

pemindahan hak dengan lelang, c. pemindahan hak karena pewarisan, d. pemindahan 

hak karena penggabungan atau peleburan perseroan dan koperasi, e. jika terjadi 

pembebanan hak (hak tanggungan, hak guna bangunan, dsb).  

Di samping perubahan hak, maka perlu dilakukan pemeliharaan dan 

pendaftaran tanah jika terjadi perubahan data-data lainnya, yaitu: a. jika ada 

perpanjangan jangka waktu hak atas tanah, b. jika terjadi pemecahan, pemisahan dan 

penggabungan bidang tanah, c. jika ada pembagian hak bersama (rumah susun), d. 
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jika atas suatu pembebanan hak telah berakhir (hapusnya hak atas tanah dan hak milik 

rumah susun), e. jika terjadi peralihan dan penghapusan hak tanggungan, f. jika ada 

pemberitahuan putusan atau penetapan pengadilan, dan g. jika pemegang hak berganti 

nama. Kegiatan pemeliharaan juga terjadi dalam hal ada permohonan dari pemegang 

hak atas tanah untuk diterbitkannya sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang 

rusak atau hilang, dan alasan lainnya. 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam jurnal ini, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 1. Bahwa konsep kepemilikan tanah oleh Pemerintah Daerah 

dilakukan dengan hak pengelolaan yang bersumber dari hak menguasai Negara, 

kepemilikan tanah oleh Daerah merupakan suatu pengamanan aset Daerah baik itu 

pengamanan fisik, administrasi, dan hukum 2. Pengelolaan tanah milik daerah 

dilakukan dengan tahap : Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, 

Penggunaan, Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, Penilaian, 

pengendalian dan Pemanfaatan tanah milik Daerah dapat dilakukan dengan: a. Sewa 

yaitu pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu 

dengan menerima imbalan uang tunai. b. Pinjam Pakai yaitu penyerahan penggunaan 

barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah 

Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka 

waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. c. Kerjasama 

Pemanfaatan yaitu pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka 

waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan 

daerah dan sumber pembiayaan lainnya. d. Bangun Guna Serah yaitu pemanfaatan 

barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 

dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut 

dalam jangka waktu tertentu, untuk selanjutnya diserahkan kembali setelah 
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berakhirnya jangka waktu. e. Bangun Serah Guna yaitu pemanfaatan barang milik 

daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau 

sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunan diserahkan untuk 

didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut: 1. 

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar mengubah pelang yang bertuliskan tanah 

ini milik Daerah menjadi tanah ini dikuasai atau tanah ini aset daerah dengan hak 

pengelolaan. 2. Perlu adanya transparansi dalam pengelolaan aset daerah berupa 

tanah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan agar massyarakat bisa 

mengetahui bagaimana pengelolaan dari aset tersebut 
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