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Keuangan.co 

 

Pengembangan wilayah di Kota Palembang yang menyasar kawasan Seberang Ulu 

berimbas pada kebutuhan lahan di wilayah ini. Hanya saja, dikarenakan berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir, sehingga perlu dilakukan inventarisasi aset, 

khususnya di kawasan Jakabaring. 

Menurut Camat Jakabaring, Romli, saat ini kawasan Seberang Ulu jadi prioritas 

pengembangan dan pembangunan berada di Jakabaring, meski diakui lahan yang ada cukup 

luas namun karena wilayah ini berbatasan dengan kabupaten lain, sangat rawan terjadi 

konflik perbatasan. Untuk itu, perlu didata dan diinventarisasi ulang. 

Diakui Romli, lahan yang berpotensi sengketa, baik itu antara masyarakat dengan 

pemerintah, masyarakat dengan masyarakat, ataupun masyarakat di Kota Palembang dengan 

masyarakat yang ada di wilayah perbatasan sebagian besar ada di Kelurahan Silaberanti dan 

Kelurahan 15 Ulu. Diharapkan melalui inventarisasi aset ini bisa membangun komunikasi 

dan menjaga agar tidak terjadi konflik dengan daerah lain. 

Romli mengimbau para pemilik lahan untuk dapat berkoordinasi dengan pihak 

kecamatan terkait lahan miliknya, serta mengelola dan mengawasi lahan yang dimilikinya 

tersebut agar tdak terbengkalai. Biasanya sengketa ini terjadi dikawasan lahan tidur atau tidak 

terawat, jadi agar lebih diperhatikan. 

Lurah Silaberanti, Rita Asmara, mengakui setiap tahun di wilayahnya kerap terjadi 

sengketa lahan khususnya antara warga dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hal 

ini terkait dengan proses reklamasi
i
 lahan di Kelurahan Silaberanti. Sampai sekarang ini 

masih tetap ada, bahkan sebagian diselesaikan melalui proses ganti rugi dan sengketa di 

pengadilan. Untuk itu agar hal ini tidak terus berulang, lahan yang sudah memiliki surat 

untuk dirawat dengan baik. Bagi yang belum punya, bisa secepatnya mengurus.   

 

Sumber berita :   

Harian Sumatera Ekspres, Inventarisasi Aset, Antisipasi Konflik Lahan, Rabu, 26 September 

2018, Hal. 19. 

 

                                                             
i Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan 

ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase 
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Catatan :  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah, menyatakan antara lain : 

1. Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi kegiatan pembukuan, Inventarisasi, 

dan pelaporan.  

2. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil 

pendataan Barang Milik Negara/Daerah.  

3. Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah paling sedikit 1 

(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.  

4. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada Pengelola Barang 

paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.  

5. Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 

(lima) tahun. 

6. Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dapat sekaligus mewujudkan 

pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang tertib, efektif, dan optimal. 

 


	Inventarisasi Aset, Antisipasi Konflik Lahan
	Harian Sumatera Ekspres, Inventarisasi Aset, Antisipasi Konflik Lahan, Rabu, 26 September 2018, Hal. 19.

