
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pengelolaan aset daerah dilaksanakan oleh suatu lembaga pada suatu 

pemerintah daerah. Lembaga tersebut harus dapat menjadi pilar pemerintah 

daerah  dalam mengelola aset daerah karena antar pemerintah daerah berbeda 

lembaga  pengelola aset daerahnya. 

Sistem pengelolaan potensi daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dimuat dalam         

Pasal 1 angka 8  bahwa pengelolaan merupakan Pengelola Barang Milik 

Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang 

berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang  

milik daerah.   

Dalam koordinasi tersebut dilakukan  kepada perangkat daerah 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah yang menyebutkan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Berdasarkan peraturan tersebut, salah satu perangkat daerah yang 

membantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah Kelurahan sebagaiamana 
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telah diatur  pula dalam Peraturan Peemerintah Republik Indonesia Nomor 73 

Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Pasal 4 Peraturan Peemerintah Republik 

Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan menyebutkan  bahwa Lurah 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. Selanjutnya di dalam tugas pembangunan dan kemasyarakatan 

tersebut dirincikan lurah di wilayah kerjanya bertugas dalam penetapan pedoman 

pengelolaan keuangan dan aset di wilayah kerjanya dan koordinasi dan fasilitasi 

pengelolaan keuangan dan aset daerah skala nasional. 

Adapun salah satu aset milik daerah yang dikelola oleh kelurahan 

sebagaiamana dimaksud dalam Peraturan Peemerintah Republik Indonesia Nomor 

73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan adalah aset tanah. Tanah merupakan bagian 

permukaan bumi termasuk tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah 

air yang langsung dikuasai oleh negara atau dipunyai dengan sesuatu hak oleh 

perorangan atau badan hukum. Tanah hanya merupakan salah satu bagian dari 

bumi. Pembatasan pengertian tanah dengan permukaan bumi seperti itu juga 

diatur dalam penjelasan Pasal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 bagian II angka I bahwa dimaksud dengan 

tanah ialah permukaan bumi 

Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional 

pemerintahan dan pelayanan kepada maayarakat. Aset tanah merupakan aset yang 

paling sulit dalam pengelolaannya. Hal ini karena tanah milik pemerintah banyak 

ragamnya dengan status penggunaan yang juga bermacam-macam sehingga 

terjadi banyak kepentingan terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah. Pada masa lalu tanah tersebut tidak produktif, sekarang menjadi produktif, 
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dahulu tidak bernilai jual, sekarang menjadi sangat bernilai tinggi, dahulu tidak 

ada kepentingan karena penduduk masih sedikit, sekarang telah banyak 

kepentingan, dahulu tidal ada gugatan sekarang pemerintah dapat digugat dan 

dahulu sanksi hukumpilih- pilih, sekarang semua sama di mata hukum 

Berdasarkan surat tugas  nomor 95/PP/VI/2016 pada tanggal 06 Juni 2016, 

sekretariat Daerah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan surat perintah agar setiap 

kecamatan maupun kelurahan di Kota Pekanbaru termasuk Kelurahan Pulau 

Karomah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru  agar melakukan inventarisasi 

tanah milik Pemerintah selama 30 hari (tiga puluh) hari terhitung tanggal 11 Juni 

sampai dengan 10 Juli 2016 dengan tujuan pengelolaan aset tanah milik daerah 

tersebut dapat dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukan dan manfaatnya. 

Dikeluarkannya surat tugas  nomor 95/PP/VI/2016 pada tanggal 06 Juni 

2016 oleh sekretariat Daerah Kota Pekanbaru disebabkan karena Pemerintah 

Daerah mengalami kendala dalam mengelola aset  karena ketidaktertiban dalam 

pengelolaan  data barang (aset). Ini menyebabkan Pemerintah Daerah kesulitan 

untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai atau dikelolanya, sehingga aset-

aset yang dikelola Pemerintah Daerah cenderung tidak optimal dalam 

penggunaannya, serta di sisi lain Pemerintah Daerah  akan mengalami kesulitan 

untuk mengembangkan pemanfaatan aset pada masa yang akan datang. 

Berdasarkan surat perintah tersebut Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan 

Sukajadi melaksanakan tugas  inventarisasi aset tanah milik pemerintah Kota 

Pekanbaru dengan berkoordinasi pada bagian perlengkapan, dalam hal ini 

kegiatan inventarisasi tersebut dimulai dengan mendata aset-aset milik daerah 

tersebut, yaitu melakukan survey ke lokasi aset yang dimaksud, setelah pendataan 

hasil dari survey tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori aset yaitu,  aset 
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yang memiliki status kepemilikan dan aset yang tidak memiliki status 

kepemilikan, setelah itu dilaporkan Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut kepada 

Sekretaris Derah Kota Pekanbaru. 

Aset daerah di Kelurahan Pulau Karomah, yaitu berupa tanah dan 

bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah sehingga 

pengelolaannya perlu dilakukan secara baik dan benar. Namun sampai saat ini 

banyak aset-aset tanah milik daerah di wilayah Kelurahan Pulau Karomah tersebut 

belum terkelola dengan baik atau belum optimal. 

Berikut beberapa rangkuman inventarisasi aset milik Pemerintah Kota 

Pekanbaru yang berada di Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi: 

Tabel 1.1 

Inventaris Aset Tanah di Kelurahan Pulau Karomah Tahun 2016 

 
No Jenis Aset Status Surat        Bukti Surat 
1 

 

   2 

    

   3 

   4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

Tanah kantor Dinas Pemadam 

Kebakaran 

Tanah dan bangunan bekas Gedung 

golkar 

UPTD Dinas Pendidikan Sukajadi 

Dinas Pendapatan Daerah 

Dinas Koperasi 

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan 

SD Negeri 13 

SD Negeri 14 

SMPN 16 

Kantor Camat Sukajadi 

Kantor pos yandu sebelah kantor 

camat 

Lapangan basket 

Tanah dan tangki Pemadam 

Kebakaran 

Kantor Lurah Pulau Karomah 

Hak pakai 

 

Hak pakai 

 

Hak pakai 

Hak pakai 

Hak pakai 

Hak pakai 

 

Hak pakai 

Hak pakai 

Hak pakai 

Hak pakai 

Hak pakai 

 

Hak pakai 

Hak pakai 

 

Hak pakai 

Ada 

 

Tidak ada 

  

Tidak ada 

Ada 

Ada 

Ada 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

Tidak ada 

 

Tidak ada 

Tidak ada 

 

Ada 

Sumber: Kantor Lurah Pulau Karomah, Tahun 2017. 

 
 Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa terdapat 14 wilayah 

pertanahan milik pemerintah Kota Pekanbaru yang ada di wilayah Kelurahan 
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Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi secara keseluruhan berstatus hak pakai. 

Walaupun aset-aset tersebut sudah dikuasai oleh pemerintah kota, tetapi 

kenyataanya aset tanah dan bangunan di Kelurahan Pulau Karomah tersebut 

belum jelas bukti kepemilikannya, karena terdapat 5 (lima)  aset yang tidak 

memiiliki atau tidak ditemukan sertifikat tanahnya sebagai bukti kepemilikan atas 

tanah tersebut dan surat tanah tersebut sudah hilang  tidak diurus kembali.  

Adapun aset tanah yang tidak ditemukan bukti suratnya adalah tanah dan 

bangunan bekas gedung Golkar,  UPTD Dinas Pendidikan,  kantor pos yandu 

sebelah kantor camat,  lapangan basket,  serta tanah dan tangki Dinas Pemadam 

Kebakaran.  Sedangkan aset tanah yang memiliki bukti surat terdiri dari tanah 

kantor Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, SD Negeri 13, SD Negeri 14, SMPN 16,  

Kantor Camat Sukajadi dan Kantor Lurah Pulau Karomah. 

Di lingkungan Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi Pekanbaru 

masih ditemukannya beberapa kendala atau masalah dalam melakukan 

pengelolaan terjadap 14 aset tanah seperti yang tertera pada tabel. Kendala atau 

permasalahan  aset tanah dan bangunan tersebut, seperti sumber daya manusia 

yang dipilih bekerja untuk melakukan penyusunan dan pendataan aset di lapangan 

bukan orang-orang yang ahli dalam bidang pengurusan aset. Sehingga sumber 

daya manusia yang dipilih penempatannya tidak sesuai, karena orang-orang yang 

dipilih tersebut banyak yang tidak mengerti tentang bagaimana cara pengurusan 

aset. 
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Selain itu masalah lain yang ditemukan dalam pengelolaan asset di 

Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi adalah dalam hal sarana dan 

prasarananya tidak memadai, seperti tidak adanya data base dan program untuk 

memudahkan pendataan aset, seperti tidak adanya system komputerisasi dan 

digital pertanahan menjadi kendala dalam pengelolaan aset tanah di Kelurahan 

Pulau Karomah. 

Anggaran yang yang tidak terlalu besar juga menjadi kendala atau 

permasalahan  dalam mengelola aset di Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan 

Sukajadi Kota Pekanbaru, karena anggaran yang dikeluarkan terlalu tanggung. 

Hal ini disebabkan karena pemerintah kelurahan tidak melaporkan tentang biaya 

yang akan dibutuhkan untuk perawatan aset-aset tanah dan bangunan yang ada di 

wilayahnya, sehingga pemerintah kota juga tidak dapat menganggarkan dana dan 

memberikan dana untuk perawatan dan pengelolaan secara optimal terhadap aset-

aset tanah dan bangunan tersebut. Adapun aset tanah dan bangunan yang  

kondisinya tidak terawat dengan baik dan tidak jelas pemanfaatan serta 

peruntukannya, seperti bangunan gedung  golkar. Anggaran untuk perawatan 

gedung Golkar ini memang tidak pernah ada, sehingga gedung Golkar ini sampai 

saat ini masih tidak terawat. 

Sesuai Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996,  jika tanah 

terlantar dan tidak terawat,  maka hak pakai tersebut menjadi hapus.  Namun 

sampai saat  ini aset aset tanah  yang terlantar seperti gedung Golkar belum 

beralih kepemilikan ataupun status hak tanahnya, meskipun kondisinya terlantar 
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atau  tidak jelas peruntukkannya dan tidak terpelihara dengan baik, padahal aset 

yang tidak terpelihara dengan baik tidak dapat menaikkan nilai ekonomi aset. 

 Pada penilaian aset, nilai aset yang didapat masih kurang sesuai dengan 

harga pasaran tanah dan bangunan saat ini. Penilaian aset masih tergolong rendah, 

hal ini disebabkan karena kurangnya konsultan penilai yang professional dan 

independent yang dapat melakukan penafsiran harga aset tanah. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengambil judul penelitian ini yaitu : “ Analisis Pengelolaan Aset 

Tanah Milik Pemerintah Kota Pekanbaru di Kelurahan Pulau Karomah 

Kecamatan Sukajadi Tahun 2016” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian 

yaitu:  

1. Bagaimana  pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Pekanbaru di 

Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi Tahun 2016? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan asset tanah 

milik Pemerintah Kota Pekanbaru di Kelurahan Pulau Karomah 

Kecamatan Sukajadi Tahun 2016? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan 

guna mencapai tujuan sebagai berikut :  
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a. Untuk mengetahui cara pengelolaan asset tanah milik Pemerintah Kota 

Pekanbaru di Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi Tahun 

2016 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan asset tanah 

milik Pemerintah Kota Pekanbaru di Kelurahan Pulau Karomah 

Kecamatan Sukajadi Tahun 2016 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah : 

a. Kegunaan Akademis 

1. Menambah pengetahuan tentang cara pengelolaan aset tanah milik 

Pemerintah 

2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian 

lanjutan. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Sebagai bahan pemikiran bagi Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya 

Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi dalam pengelolaan 

tanah milik pemerintah daerah 

2. Memberikan informasi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam 

upaya mengatasi pengelolaan tanah milik pemerintah daerah. 
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1.5. Batasan Penelitian 

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya ruang lingkup  

penelitian, maka  peneliti dapat  memberikan batasan terhadap masalah-masalah 

yang diteliti, yaitu manajemen pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Daerah 

yang berada di wilayah Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi Kota 

Pekanbaru. Aset tanah yang dibahas berjumlah 14 aset, dengan manajemen 

pengelolaan mulai dari: Inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi 

aset, pengawasan dan pengendalian.  Pelaksanaan pengelolaan yang diteliti adalah  

program kerja Kelurahan di Tahun 2016. Selain membahas masalah pengelolaan 

aset tanah, penulis  juga membahas masalah faktor penghambat dalam 

pengelolaan aset tanah  milik Pemerintah Daerah yang berada di wilayah 

Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. 

 

1.6. Sistimatika Penulisan 

BAB I       PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.2. Perumusan Masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.5. Batasan Penelitian 

1.6. Sistimatika Penulisan 

BAB II      LANDASAN TEORI 

2.1. Pengertian Aset 

2.2. Aset Milik Pemerintah Daerah 
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2.3. Aset Tanah 

2.4. Pengelolaan 

2.5. Kajian Terdahulu 

2.6. Pandangan Islam Terhadap Aset 

2.7  Kerangka Pemikiran 

2.8  Konsep Operasional 

BAB III    METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.5. Metode Analisis 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

       4.1. Gambaran Umum Kelurahan Pulau Karomah 

4.1.1. Sejarah Kelurahan Pulau Karomah  

4.1.2. Keadaan Geografis Kelurahan Pulau Karomah 

4.1.3. Keadaan Demografis Kelurahan Pulau Karomah 

4.1.4. Sarana Sosial dan Ekonomi 

       4.2. Profil Kantor Lurah Pulau Karomah 

4.2.1. Tugas dan Fungsi Kelurahan Pulau Karomah 

4.2.2. Keadaan Pegawai Kelurahan Pulau Karomah 

4.2.3. Sarana dan Prasarana 

42.2.4. Struktur Organisasi 
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BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

      5.1.  Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Pekanbaru di  

               Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi Tahun 2016 

       5.1.1. Inventarisasi 

       5.1.2. Legal Audit 

       5.1.3. Penilaian Aset 

       5.1.4. Optimalisasi Aset 

       5.1.5. Pengawasan dan pengendalian 

       5.2.  Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Aset Tanah 

       5.2.1. Sumber Daya Manusia 

       5.2.2. Tidak Dilaksanakan Inventarisasi Aset Secara Berkala 

       5.2.3. Anggaran Yang Tidak Terlalu Besar 

       5.2.5. Belum Jelasnya Bukti Kepemilikan Aset Tanah 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

6.2. Saran 
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