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Abstract 
 

Regional asset of management is a process in theregional assets management ranging from planning to existing inventory 
or obtained from APBD or other acquisitions outside the legislative budget so that it can be utilized in Government activities and the 
community. The form of regional asset management in this study is the security of non-asset land  in the conservation area. 

The purpose of this research is to describe the process of securing asset and non assetland in Pamurbaya protected area in 
District of Rungkut Surabaya and what are the obstacies in the process of securing asset and non assetland. This research uses 
qualitative research method with descriptive research type. Data collection techniques used are observation method, 
documentation, as well as in-depth interviews with 10 informant of different agencies background. Informants determination is 
done purposively by choosing the parties who are considered expert and involved in securing asset and non asset land in Pamurbaya 
protected area in District Rungkut Surabaya. Data obtained from interviews and analyzed by reducing, presenting, and draw 
conclusions. The result of the research shows that securing assetand non asset land in Pamurbaya protected area has been done but 
was not optimal. This is indicated by some deficiencies and obstacles that still have not been resolved despite the involvement of 
several parties(or expert)  from Surabaya City Government. 
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PENDAHULUAN 

Dalam menyelenggarakan urusan 

Pemerintahan setiap instansi Pemerintah di setiap 

wilayah di Indonesia memiliki hubungan satu kesatuan 

dalam penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsinya 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah, dalam era otonomi daerah saat ini, 

daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masayarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari 

setiap daerah dapat mengatur dan mengurus 

wilayahnya sendiri adalah untuk mendekatkan 

pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, 

memudahkan masyarakat untuk memantau dan 

mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

selain itu untuk menciptakan persaingan yang sehat 

antar daerah dan mendorong adanya inovasi. Sehingga 

menurut Rahardjo (2011) tujuan otonomi daerah adalah 

meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk 

memberdayakan masyarakat melalui upaya pelayanan 

masyarakat secara lebih efektif, efisien, akuntabel, 

transparan, dan responsif. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah 

yang dipimpin oleh Kepala Daerah dimana sebagai 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom, serta diberikan 

kewenangan untuk mengelola sendiri barang atau aset 

daerah yang dimilikinya. Dijelaskan pula aset daerah 

yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi 

aset milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban 

APBD, atau aset milik daerah yang berasal dari 

perolehan lainnya yang sah.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan barang 

milik daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan 

tindakan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 

pemindahtangan, pemusnahan, penghapusan, 

penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. 

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dari 

Semester I dan II tahun 2015 dan Semester I tahun 

2016, terdapat beberapa persoalan yang sering muncul 

dalam pengelolaan aset daerah. Menurut Satriawan 

(2015), sebagian besar aset Pemerintah adalah 
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berbentuk aset tetap. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, Bab Neraca, yang dikatakan 

aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau 

dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan 

Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, 

konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya. 

Tanah adalah salah satu bentuk aset yang dimiliki 

Pemerintah Daerah. Peruntukan dari tanah milik 

Pemerintah Daerah ada yang digunakan untuk 

kepentingan umum dan ada yang digunakan untuk 

fungsi pelaksanaan Pemerintahan (Krisindarto 2012 : 

403-411).  

Tabel 1. 

Laporan Identifikasi Permasalahan Berdasar Beberapa 

Elemen Siklus Pengelolaan BMD Semester I dan II 

tahun 2015 dan Semester I tahun 2016 

No. 
Elemen Siklus 

Pengelolaan 
Keterangan Permasalahan 

1. Penggunaan a. Aset belum dioptimalkan 

(underutilized). 

b. Inefisien aset. 

2. Pemanfaatan a. Aset  belum dioptimalkan 

(underutilized). 
b. Inefisien aset. 

c. Pemanfaatan aset belum optimal 

bagi pemasukan daerah. 

d. Rendahnya fungsi manfaat aset. 

3. Pengamanan 

dan 
Pemeliharaan 

a. Aset berupa tanah belum 

bersertifikat. 
b. Aset dikuasai pihak lain. 

c. Lambannya penyelesaian 

dokumen kepemilikan aset. 

4. Penghapusan a. Mekanisme penghapusan aset 

tidak sesuai dengan ketentuan. 

5. Penatausahaan a. Pencatatan aset belum dilakukan 

atau tidak akurat. 

b. Aset tidak didukung dengan data 
yang andal. 

c. Proses penyusunan laporan tidak 

sesuai ketentuan. 

d. Aset yang tidak diketahui 
keberadaannya. 

e. Keterbatasan data. 

6 Pembinaan, 

Pengawasan, 

dan 

Pengendalian 

a. Standard Operating Procedure 

(SOP) belum disusun. 

b. Belum komprehensifnya kerangka 

kebijakan. 
c. Keterbatasan data. 

d. Keterbatasan Sumber Daya 

Manusia (SDM). 

e. Reformasi manajemen aset masih 
pada tahap awal. 

Sumber : Artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia 

Dengan melihat permasalahan diatas, ternyata 

diperlukan pula pengamanan terhadap tanah. Dapat 

diketahui bahwa tanah merupakan salah satu sumber 

daya alam yang paling penting untuk kelangsungan 

hidup umat manusia. Kenyataannya sejarah 

menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia, 

baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial 

senantiasa memerlukan tanah untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan 

dan pemanfaatan sumber daya tanah, baik yang ada 

diatas maupun yang ada di dalam tanah. 

Tanah juga berperan penting dalam hal 

pembangunan suatu wilayah. Sebagai sebuah kota 

besar, Surabaya termasuk yang mengalami 

perkembangan cukup pesat dalam hal pembangunan 

perkotaan. Salah satunya adalah semakin maraknya 

pembangunan untuk permukiman berskala besar yang 

merupakan respon dari pihak swasta (developer) dalam 

memenuhi tempat tinggal yang dilengkapi dengan 

berbagai sarana dan prasarana penunjangnya. Dalam 

perwujudan dari permukiman berskala besar tersebut, 

dibutuhkan suatu arahan untuk mengendalikan 

perkembangan suatu kota dan menjaga keseimbangan 

sistem kota. Dalam  hal ini perlu dilihat apakah 

pembangunan tersebut telah sesuai dengan kebijakan 

dan mencapai kondisi yang ideal, ataukah belum. 

Dengan adanya pembangunan permukiman 

berskala besar yang ada di Kota Surabaya. maka akan 

semakin membutuhkan banyak lahan/tanah untuk 

lokasi bangunan. Sedangkan tanah di Surabaya sudah 

banyak dibangun gedung-gedung tinggi seperti mall, 

hotel, apartment, dan lain sebagainya. Kota Surabaya 

yang masih terdapat tanah yang luas adalah di wilayah 

pesisir.  Sehingga kini banyak pihak swasta yang 

melirik kawasan pesisir untuk dibangun permukiman. 

Selain itu wilayah pesisir secara ekologis dan ekonomi 

sangat berpotensi untuk dikembangkan dan 

dimanfaatkan.   

Wilayah pesisir yang dilirik oleh pihak swasta 

adalah pada kawasan Pantai Timur Surabaya 

(Pamurbaya). Kawasan Pamurbaya terletak pada 

koordinat 7
0
 15’ 19,60” LS - 7

0
 17’ 13,25” LS dan 112

0
 

48’ 35,69”BT - 112
0
 48’ 40,72”BT dengan luas 

wilayah mencapai 2.503,9 Ha. Pamurbaya terletak di 

bagian timur kota Surabaya dan berbatasan langsung 

dengan Selat Madura. Kawasan Pamurbaya terbagi 

menjadi 4 wilayah Kecamatan yaitu Gunung Anyar, 

Mulyorejo, Sukolilo, dan Rungkut.  

Tetapi pada kenyataannya kawasan 

Pamurbaya telah ditetapkan sebagai kawasan 

lindung/konservasi yang tidak diperkenankan adanya 

bangunan diatas tanahnya. Hal ini dikarenakan pada 

kawasan lindung Pamurbaya terdapat hutan mangrove 

dan makhluk hidup lainnya. Mangrove menjadi salah 
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satu ekosistem langka, karena luasnya hanya 2% 

permukaan bumi. Keberadaan hutan mangrove 

sangatlah penting untuk kelestarian lingkungan, baik 

lingkungan pesisir maupun lingkungan darat. 

Keberadaan mangrove dapat menghambat terjadinya 

abrasi pantai dan mengurangi kecepatan arus yang 

akan menghempas daratan. 

Kecamatan Rungkut mengalami prosentasi 

kerusakan yang paling besar dibandingkan dengan 

wilayah lainnya. Pada tahun 2015 kerusakannya 

mencapai 30 % dan meningkat di tahun 2016 hingga 

53%. Sehingga wilayah Kecamatan Rungkut 

mengalami krisis kerusakan hutan mangrove yang 

cukup parah terutama untuk wilayah kawasan lindung 

Pamurbaya. Nantinya kerusakan tersebut dapat 

mempengaruhi kelestarian seluruh kawasan lindung 

Pamurbaya tidak hanya hutan mangrovenya saja. 

Keruskakan terjadi disebabkan karena adanya 

reklamasi laut dan pantai secara liar.  

Reklamasi laut yang ada di Pamurbaya berupa 

pengembangan pembangunan yang dilakukan oleh 

beberapa pihak yang memanfaatkan secara komersil. 

Terdapat beberapa persil rumah yang dibangun di 

kawasan konservasi Pamurbaya. Berdasarkan berita 

online Surabaya Tribunnews.com, Penetapan lokasi 

Pamurbaya sebagai kawasan lindung sudah ditetapkan 

sejak masterplan Kota Surabaya tahun 2000, yang 

kemudian diperbarui di Perda Kota Surabaya No. 3 

Tahun 2007 dan Perda Kota Surabaya No. 12 Tahun 

2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kota Surabaya. 

Kawasan lindung Pamurbaya dalam 

peruntukannya tidak diperbolehkan berubah fungsi 

menjadi pemukiman. Walaupun pada kawasan tersebut 

masih terdapat tanah milik warga tetapi dalam 

peruntukkannya tidak diperbolehkan terdapat bangunan 

tetapi hanya boleh untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), 

seperti tambak dan taman. Hal tersebut dikarenakan 

apabila terdapat bangunan diatasnya, maka kawasan 

lindung Pamurbaya akan mengalami kerusakan dengan 

adanya kegiatan pembangunan. Tanah yang 

diperuntukkan untuk RTH menjadi tidak terealisasikan 

dan merusak ekosistem serta hutan mangrove karena 

perluasan tanah. Sesuai aturan, lahan konservasi berada 

dibawah pengawasan Pemerintah Kota Surabaya.   

Permasalahan mengenai tanah di kawasan 

lindung Pamurbaya semakin rumit karena masih 

adanya tanah yang belum menjadi milik Pemerintah 

Kota Surabaya yang ada di kawasan Pamurbaya. Tanah 

aset yang belum dimiliki oleh Pemerintah Kota 

Surabaya adalah masih milik perorangan. Sehingga 

masih ditemukan adanya masyarakat yang melakukan 

jual beli lahan kepada pengembang, kegiatan 

pembangunan, pengerusakan lahan, dan tanah oloran. 

Gambar 1 

Penguasaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Di 

Kawasan Pamurbaya (Pantai Timur Surabaya) Tahun 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Dokumen Pribadi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 

Kota Surabaya 

Gambar 1 menjelaskan bahwa penguasaan 

tanah aset yang lebih banyak adalah tanah yang belum 

menjadi aset Pemerintah Kota Surabaya dibandingkan 

dengan tanah yang telah menjadi milik aset Kota 

Surabaya. Dilihat dari tabel tersebut apabila luas 

kawasan lindung tiap Kecamatan yang berhasil 

menjadi aset Pemerintah Kota Surabaya dijumlahkan, 

maka  Kecamatan Rungkut merupakan Kecamatan 

yang merata di setiap Kelurahan terdapat tanah aset 

Pemerintah Kota Surabaya dibandingkan dengan 

Kecamatan lainnya.  

Tetapi Kecamatan Rungkut juga termasuk 

sebagai salah satu wilayah yang sangat dilirik oleh 

pengembang karena perkembangan pembangunan 

mulai meningkat serta kerusakan hutan mangrove yang 

terparah. Dapat dilihat dengan semakin banyaknya 

apartment, pusat perbelanjaan, dan kawasan 

perumahan yang telah dibangun. Hal ini dikarenakan 

setelah adanya pembangunan Middle East Ring Road 

(MERR) yang menarik pembangunan pusat kegiatan 

bisnis tersebut.  

Sedangkan pada RTRW Kota Surabaya tahun 

2014-2034, Kecamatan Rungkut ditetapkan untuk 

fungsi utama pusat lingkungan salah satunya adalah 

sebagai lindung terhadap alam. Kecamatan rungkut 

juga termasuk dalam kawasan lindung Pamurbaya. 

Sehingga Pemerintah Kota Surabaya 

melakukan pengamanan pada seluruh tanah di kawasan 

lindung Pamurbaya, termasuk pula dengan tanah milik 

masyarakat dikarenakan seluruh tanah tersebut berada 

dalam kawasan konservasi. Pengamanan dilakukan 

untuk mengurangi adanya kegiatan jual beli tanah, 
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kegiatan pembangunan, dan mendapat klaim dari pihak 

lain. 

Penelitian yang akan saya lakukan berfokus 

pada pengamanan tanah aset daerah dan non aset 

daerah pada kawasan lindung Pamurbaya di 

Kecamatan Rungkut Surabaya. Alasan dari fokus 

pembahasan memusatkan pada pengamanan tanah aset 

daerah dan non aset daerah yaitu karena pada kawasan 

lindung Pamurbaya ditemukan kerusakan dan kegiatan 

pembangunan, dimana hal tersebut tidaklah sesuai 

dengan peruntukannya. Kawasan lindung Pamurbaya 

hanya diperuntukkan sebagai RTH. Sehingga terdapat 

pengamanan guna menyesuaikan kembali fungsi dan 

peruntukan kawasan lindung Pamurbaya, khususnya di 

Kecamatan Rungkut Surabaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana upaya pengamanan tanah aset daerah dan 

non aset daerah pada kawasan lindung Pamurbaya di 

Kecamatan Rungkur Surabaya, serta kendala-kendala 

yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan untuk memberikan saran dan 

pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan dan 

kontribusi bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam hal 

pengamanan tanah aset daerah dan non aset daerah 

pada kawasan lindung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Teknik penentuan informan 

menggunakan purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Penelitian 

ini menggunakan pihak informan yang terlibat dalam 

upaya pengamanan tanah aset daerah dan non aset 

daerah pada kawasan lindung Pamurbaya. Teknik 

pengumpulan data menggunakan data dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data dengan tiga alur yaitu reduksi data, 

penyajian data/display data, dan penarikan kesimpulan. 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji 

keabsahan data.  

 

Manajemen Publik 
Menurut Mahmudi (2010), manajemen publik 

atau disebut juga dengan manajemen Pemerintah 

secara umum merupakan suatu upaya Pemerintah 

dalam tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 

publik berupa barang public (publik goods) dan 

pelayanan jasa publik (public service) dengan 

menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.  

Manajemen publik dipengaruhi oleh teori dan 

praktek manajemen swasta, tetapi tidak menjadikan 

orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor 

publik menjadi sama dengan sektor swasta. sektor 

publik lebih berorientasi pada aktivitas sektor publik 

yang berupa nonprofit, sedangkan sektor swasta 

berorientasi pada aktivitas yang menghasilkan laba 

(profit oriented). Hal tersebut dikarenakan tujuan dari 

sektor publik adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat/publik dibandingkan dengan sektor swasta 

yang tujuan utamanya adalah mencari laba.  

 

Public Goods  

Menurut Samulseon (1954), barang 

public/public goods merupakan barang yang dapat 

dibagikan dan tersedia untuk semua orang yang 

bersifat non eksklusif. Barang publik dibayar atau 

disediakan melalui hasil pengutan pajak dan pinjaman 

yang dilakukan oleh Pemerintah. Barang publik hampir 

sama dengan barang kolektif, tetapi terdapat 

perbedaan.  Barang publik untuk masyarakat secara 

umum sedangkan barang kolektif dimiliki oleh satu 

bagian dari masyarakat (satu komunitas yang lebih 

kecil) dan hanya berhak digunakan secara umum oleh 

komunitas tersebut (Wicaksono 2012 : 283). 

Sedangkan menurut Matthew (2012), yang 

dimaksud dengan barang publik adalah barang yang 

penggunaannya tidak bersaing dan tidak ada 

pengecualian untuk menggunakan ataupun 

mengkonsumsi barang. Sehingga tidak ada persaingan 

yang terjadi diantara aktor-aktor yang mencoba untuk 

mengakses barang publik tersebut.  

Pengelolaan Aset Daerah  

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai 

dalam ilmu manajemen yang secara etimologi berasal 

dari kata “kelola” (to manage) dan merujuk pada 

proses mengurus atau menangani sesuatu untuk 

mencapai tujuan. Menurut Budisusilo (2005) 

manajemen aset daerah adalah melaksanakan 

pengelolaan aset/Barang Milik Daerah (BMD) yang 

berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset 

terhadap aset/BMD dengan mengikuti landasan 

kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen dan Surat 

Keputusan lainnya yang berhubungan dengan 

pengaturan / pengelolaan aset daerah. 

Sedangkan dalam Modul 1 Prinsip-Prinsip 

Manajemen Aset/Barang Milik Daerah (2007) 

menjelaskan pengertian manajemen/pengelolaan aset 

daerah yaitu merupakan siklus pengelolaan aset yang 

dimulai dari Perencanaan (planning), Pengadaan 

(proccurement), Penyimpanan dan penyaluran (storage 

and distribution), Pengendalian (controlling), 

Pemeliharaan (maintainance), Pengamanan (safety), 

Pemanfaatan (utilities), Penghapusan (disposal), 

Inventarisasi (inventarization). 
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Pengamanan Tanah Aset Daerah dan Non Aset 

Daerah Pada Kawasan Lindung Pamurbaya  

Pengelolaan aset daerah merupakan suatu 

usaha dalam proses menggerakkan, 

mengorganisasikan, dan mengarahkan dalam upaya 

untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien, serta 

merupakan fasilitas untuk mencapai tujuan. Dalam 

pengelolaan aset daerah terdapat beberapa siklus pada 

pelaksanaannya. Salah satunya adalah pengamanan 

aset daerah. 

Pengamanan dilakukan karena berdasarkan 

tanah tersebut berada dalam kawasan lindung atau 

kawasan konservasi. Hal tersebut dikarenakan kawasan 

lindung yang peruntukan tidak boleh berubah selain 

untuk kelestarian alam dan budidaya.  

Pemerintah Kota Surabaya berupaya 

melakukan pengamanan aset daerah dan non aset 

daerah berupa tanah karena banyak mengalami 

penyerobotan dan pengklaiman oleh beberapa pihak. 

Terutama pada kawasan lindung Pamurbaya yang 

termasuk kedalam kawasan lindung dan menjadi aset 

Kota Surabaya, masih terdapat tanah yang hak 

miliknya dipegang oleh perorangan. 

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Pengamanan tanah aset daerah dan non aset daerah 

pada kawasan lindung Pamurbaya di Kecamatan 

Rungkut Surabaya dilakukan melalui 3 upaya yaitu 

pengamanan administrasi, fisik, dan hukum. 

a. Pengamanan Administrasi 

Pengamanan administratif dilakukan dengan 

cara melengkapi dokumen administrasi, 

laporan dan catatan. Tanah di Pamurbaya 

yang sudah tercatat sebagai aset daerah 

beberapa memiliki sertifikat berupa Hak Pakai 

dan sertifikat lainnya. Pencatatan tersebut 

akan dilakukan di Badan Pertanahan Nasional 

(BPN). Sehingga tidak ada pihak yang dapat 

mengklaim ataupun menyerobot tanah aset di 

Pamurbaya karena telah menjadi milik 

Pemerintah Kota Surabaya. Kelurahan 

Wonorejo memiliki 5 tanah aset daerah yang 

telah menjadi milik Pemerintah Kota 

Surabaya. Kebanyakan status tanahnya adalah 

bersertifikat hak pakai.  

Sedangkan pengamanan administrasi tanah 

non aset daerah pada kawasan lindung 

Pamurbaya di Kecamatan Rungkut Surabaya 

dilakukan dengan memberitahukan kepada 

masyarakat pemilik tanah yang hendak 

mengajukan sertifikat mendirikan bangunan 

(IMB) dari status Patok D, bahwa tanah yang 

mereka miliki berada dalam kawasan 

konservasi. 

Masyarakat yang hendak membeli tanah 

ataupun mengajukan sertifikat dapat 

menanyakan dan mengecek peruntukan tanah 

tersebut terlebih dahulu kepada Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kota Surabaya. Pengecekan tersebut akan 

dilakukan dengan melihat secara lansung ke 

lapangan, google maps, dan melalui batas 

RTRW. Apabila setelah dilakukan pengecekan 

diketahui tanah tersebut berada pada kawasan 

lindung Pamurbaya, maka tidak akan 

dianjurkan untuk membeli tanah tersebut dan 

ijin kegiatan pembangunan tidak akan 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. 

b. Pengamanan Fisik 

Pengamanan fisik dilakukan dengan cara 

memberikan perlindungan fisik agar 

keberadaan aset aman dari pencurian atau 

kehilangan dan kondisinya terpelihara tidak 

mengalami kerusakan. Pengamanan fisik 

dilakukan dengan 3 cara yaitu dengan 

pemasangan patok, pemasangan papan nama, 

dan pemasangan pagar kawat berduri. Pada 

tanah aset daerah di Pamurbaya telah dipasang 

papan nama dan dilakukan pengecekan dan 

pengawasan secara berkala. Pengecekan dan 

pengawasan dilakukan untuk menghindari 

adanya pembalakan liar, pencurian kayu pada 

hutan mangrove, dan mengawasi adanya 

kegiatan pembangunan dan bangunan baru di 

Pamurbaya, serta mengawasi apabila tanah 

aset daerah digunakan tanpa ijin. Tanah aset 

dearah akan dimanfaatkan dan dikelola secara 

maksimal sesuai peruntukannya yaitu dengan 

membuat hutan kota dan Mangrove 

Information Center. 

Sedangkan pengamanan fisik pada tanah non 

aset daerah pada kawasan lindung Pamurbaya 

di Kecamatan Rungkut yaitu Pemerintah Kota 

Surabaya memerintahkan kepada seluruh 

Lurah yang ada di kawasan Pamurbaya agar 

benar-benar melakukan pengawasan dan 

pengamanan terkait tanah oloran. Selain itu 

juga dipasang patok ataupun papan nama 

kepemilikan untuk menghindari permasalahan 

kedepannya seperti klaim dari pihak lain, dan 

penggunaan lahan secara ilegal. Dengan 

begitu Pemerintah Kota Surabaya beserta 

Kecamatan dan Kelurahan akan lebih mudah 
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untuk mengawasi karena sudah memiliki batas 

dan tanda secara jelas. 

c. Pengamanan Hukum 

Pengamanan hukum tanah aset daerah di 

Pamurbaya adalah dengan cara melengkapi 

aset tersebut dengan bukti kepemilikan 

sehingga akan legal secara hukum. Acuan 

kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam 

pengamanan tanah aset pada kawasan 

Pamurbaya adalah sesuai dengan Permendagri 

No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah, dan Perwali Kota Surabaya 

No. 65 tahun 2011 Tentang Prosedur 

Pengawasan dan Pengendalian Kawasan 

Mangrove di Wilayah Kota Surabaya. 

Pengamanan hukum dilakukan terhadap tanah 

yang belum memiliki sertifikat dan tanah yang 

sudah memiliki sertifikat namun belum atas 

nama Pemerintah Daerah.  

Sedangkan pada tanah non aset daerah yang 

sudah memiliki sertifikat namun belum atas 

nama Pemerintah Kota Surabaya akan 

dilakukan pembebasan tanah. Pembebasan 

tanah hanya dapat dilakukan atas dasar 

persetujuan dari pihak pemegang hak. 

 

Kendala-Kendala Dalam Pengamanan Tanah Aset 

Daerah dan Non Aset Daerah Pada Kawasan 

Lindung Pamurbaya di Kecamatan Rungkut 

Surabaya 

Dalam proses pengamanan tanah aset daerah 

dan non aset daerah pada kawasan lindung Pamurbaya 

di Kecamatan Rungkut Surabaya masih mengalami 

beberapa hambatan atau kendala dalam 

pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai 

faktor yang mempengaruhi proses pengamanan 

tersebut. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Adanya penolakan dari masyarakat terkait 

penetapan kawasan konservasi yaitu Pantai 

Timur Surabaya pada tanah milik mereka. 

2. Masyarakat kurang memahami bagaimana 

mekanisme mengeluarkan penganggaran 

untuk pembebasan tanah yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya.  
3. Sosialisasi kepada masyarakat yang berbeda-

beda yaitu adanya masyarakat yang 

menerima atau setuju dan tidak setuju bahwa 

tanah mereka ditetapkan sebagai kawasan 

lindung. 

4. Masyarakat menyetujui tanahnya dibebaskan 

apabila harga yang ditawarkan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya lebih tinggi dari 

harga jual. 

5. Lokasi yang kurang memadai untuk 

dilakukan pengamanan fisik berupa tanah 

berlumpur dan tambak. 

 
KESIMPULAN 

1. Pengamanan administrasi aset daerah telah 

dilakukan dengan mensertifikatkan hak pakai dan 

dicatat sebagai barang daerah. Sedangkan 

pengamanan administrasi non aset daerah 

dilakukan pada pengajuan perijinan mendirikan 

bangunan ataupun ijin kegiatan pembangunan 

lainnya. 

2. Upaya pengamanan fisik tanah aset daerah pada 

kawasan lindung Pamurbaya di Kecamatan 

Rungkut Surabaya dilakukan dengan 3 cara, 

sedangkan pengamanan fisik pada tanah non aset 

daerah dilakukan dengan melakukan pengawasan 

dan pengendalian terhadap aktifitas pengoloran 

tanah yang dilakukan secara sengaja oleh 

masyarakat petani tambak. 

3. Upaya pengamanan hukum tanah aset daerah 

berdasarkan pada beberapa kebijakan, sedangkan 

pada tanah non aset daerah belum memiliki 

kebijakan khusus mengenai kawasan lindung 

Pamurbaya. 

 
SARAN 

Berdasarkan temuan data dan hasil penelitian di 

lapangan, peneliti dapat memberikan beberapa saran 

untuk diterapkan dalam pengamanan tanah aset daerah 

dan non aset daerah pada kawasan lindung Pamurbaya 

di Kecamatan Rungkut diantaranya : 

1. Segera mensertifikatkan seluruh tanah aset 

atas nama Pemerintah Kota Surabaya malalui 

Badan Pertanahan Nasional sebagai bentuk 

pengamanan administrasi dan hukum. Dengan 

begitu tidak akan ada pihak yang mengklaim 

ataupun menyerobot tanah aset di Pamurbaya. 

2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 

berkoordinasi dengan Kecamatan Rungkut, 

Kelurahan Wonorejo, dan Kelurahan 

Medokan Ayu untuk segera memperbaiki 

ataupun membuat akses menuju lokasi tanah 

aset Pamurbaya agar mempermudah dalam 

pemasangan patok, papan nama, dan pagar 

kawat berduri. 

3. Pemerintah Kota Surabaya beserta pihak 

Kecamatan dan Kelurahan diharapkan lebih 

gencar melakukan sosialisasi kepada 
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masyarakat terkait pentingnya Pamurbaya 

sebagai kawasan konservasi sehingga 

kasadaran diri masyarakat dapat bertambah. 

Sosialiasi yang dilakukan juga mengenai 

prosedur mekanisme pembebasan tanah yang 

dilakukan Pemerintah Kota Surabaya 

sehingga masyarakat dapat lebih memahami. 

4. Pengamanan pada tanah non aset daerah 

dengan meningkatkan dukungan dari 

masyarakat mengenai kawasan Pamurbaya 

melalui cara memberikan pengarahan dan 

sosialisasi mengenai pentingnya kawasan 

lindung Pamurbaya untuk kelestarian hidup 

kedepannya. Hal ini dilakukan agar tidak ada 

lagi pengajuan ijin penggunaan bangunan dan 

kegiatan jual beli tanah di Pamurbaya. 

Masyarakat lebih dihimbau untuk 

memanfaatkan sendiri tanah miliknya seperti 

digunakan sebagai tambak ataupun budidaya. 

5. Dalam pengamanan hukum sebaiknya 

Pemerintah Kota Surabaya segera 

mengeluarkan kebijakan khusus untuk 

Kawasan Pamurbaya agar dalam pengawasan 

dan pengelolaannya menjadi lebih terfokus 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Surabaya Tahun 2014-2013 yaitu 

mengenai pengembangan kawasan 

Pamurbaya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah 

Daerah. Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal 119. 

Budisusilo & Suryantoro. 2005. Penilaian Dan 

Pengelolaan Asset. Makalah.Yogyakarta. 

Krisindarto, Agung. 2012. Pengelolaan Aset Tanah 

Milik Pemerintah Kota Semarang. Biro Penerbit 

Planologi Undip. Vol 8 (4) : 403-411. 

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. 

Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 

Samuelson, P.A. 1954. The Pure Theory of Public 

Expenditure. Riview of Economic and Statistic. 

37:35-46. 

Satriawan, Agus. 2015. Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Suatu Studi Tentang Pengelolaan Aset 

Tanah Milik Pemerintah Kota Singkawang). 

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Volume 

3 Edisi September 2015.  

Wicaksono, Widya Kristian. 2012. Public Goods and 

The Era of Regional Autonomy Externalities. 

Universitas Katolik Parahyangan. Hal 283 Vol. 

4 No 4. 

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 

2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 Tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, Bab Neraca 

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2014 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Surabaya Tahun 2014-2034 

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3Tahun 2017 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Surabaya Tahun 2010-2030 
 
 

 

 


