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Pemkab Banyuasin menargetkan 2023, seluruh bidang tanah aseti milik pemerintah telah 

bersertifikat. ”Itu target kita (miliki sertifikat BPN),’’ ujar Pj Sekda Banyuasin DR HM Senen Har 

Msi, usai launching pengukuran dan pengikatan titik koordinat legalisasi pertanahan aset Pemerintah 

Kabupaten Banyuasin di aula kantor Camat Suak Tapeh, kemarin. 

Saat ini, bidang tanah aset milik pemerintah yang telah bersertifikat sekitar 12,4 persen atau 

125 bidang tanah. “Artinya masih banyak yang belum bersertifikat yaitu 87,6 persen atau 125 bidang 

tanah. “Artinya masih banyak yang belum bersertifikat yaitu 87,6 Persen atau 1.065 bidang tanah 

aset,” jelasnya didampingi Kepala Dinas Perkimtan Banyuasin Ir. Zulkifli Idrus. 

Untuk itulah, Bupati Banyuasihn H.Askolani Jasi,S.H.,M.H., menginstruksikan OPD-OPD 

terkait serta Badan Pertanahan Nasional melalukan pengukuran dan pengikatan koordinat tanah aset. 

“Ini untuk pembuatan peta bidang tanah berbasis sistem informasi geografis, penelusuran, penelitian 

dokumen aset dan pensertifikatan tanah aset milik Pemkab Banyuasin,” ungkapnya. 

Bidang tanah aset pemerintah mayoritas tanah sekolah (SD, SMP), puskesmas, kantor camat, 

pustu, dan instansi terkait lainnya. “Tahap awalnya kita lakukan pengukuran dan pengikatan titik 

koordinat sebanyak 70 bidang tanah aset, kemudian tahun berikutnya akan kita anggarkan kembali,” 

tegasnya didampingi Kabid Pertanahan Pujianto, SIP, M.Si. 

 

Sumber berita:  

1. Harian Sumatera Ekspres, 2023, Wajib Bersertifikat, Selasa, 15 Oktober 2019; 

2. https://palembang.tribunnews.com, Pertegas Aset Pemerintah, Pemkab Banyuasin Lakukan 
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Catatan: 

Pengelolaan barang milik daerah (BMD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Barang Milik 

Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, 

pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

Pengamanan fisik tanah diatur dalam Pasal 299 Pasal ayat (1) Permendagri 19 Tahun 2016, sebagau 

berikut: 

1. Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain: 

a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas. 

Apabila Pembangunan pagar batas belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan 

anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok 

penanda batas tanah (Pasal 300 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016). 

b. memasang tanda kepemilikan tanah. 

Tanda kepemilikan tanah, dibuat dengan ketentuan antara lain (Pasal 301 Permendagri 19 

Tahun 2016) :  

1) berbahan material yang tidak mudah rusak;  

2) diberi tulisan tanda kepemilikan;  

3) gambar lambang pemerintah daerah; dan  

4) informasi lain yang dianggap perlu. 

c. melakukan penjagaan. 

2. Pengamanan fisik  dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 

pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan 

Selanjutnya pada Pasal 299 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016diatur tentang pengamanan 

administrasi tanah sebagai berikut: 

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah 

secara tertib dan aman. 

b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah; 

2) membuat kartu identitas barang; 

3) melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta 

4) melaporkan hasilnya; dan 

5) mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna. 

Sedangkan pengamanan hukum dilakukan terhadap: 

a. tanah yang belum memiliki sertifikat, dengan cara (Pasal 302 ayat (1) Permendagri Nomor 19 

Tahun 2016): 

1) apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain 

berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola 

Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan 

permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan 

Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan 

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

2) apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola 

Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk 

memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah. 
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b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah. 

Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama 

pemerintah daerah dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa 

Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah 

kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah. 

 

 

i Aset adalah 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 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan) 
 

                                                           


