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ABSTRAK 

 

Rismaningtyas, Dwi Rakhmawati. 2016. Tukar Menukar Tanah Milik dengan 

Tanah Eks Bengkok (Studi di Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang) Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Suhadi, S.H.,M.Si.Pembimbing II: Aprila 

Niravita, S.H.,M.Kn. 

Kata kunci : Tukar Menukar, Tanah Milik, Tanah Eks Bengkok 

 

 Objek studi penelitian ini mengenai Tukar Menukar Tanah Milik dengan 

Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Beringin yang terjadi pada tahun 1978. Tukar 

menukar tanah yang dilakukan oleh para pihak antara Alm Hadi Muchtar dengan 

pihak Pemerintah Desa Gondoriyo (sebelum terjadi pemekaran) hanya melalui 

perjanjian lisan tanpa melibatkan pejabat berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT), sehingga kini timbul permasalahan dimana ahli waris Alm Hadi 

Muchtar tidak dapat mensertifikatkan haknya dan kedua objek tukar menukar 

tanah tersebut saat ini telah menjadi asset Pemerintah Kota karena adanya 

perubahan status Desa menjadi Kelurahan. 

Pemasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1. bagaimana proses 

tukar menukar tanah milik dengan tanah eks bengkok di Kelurahan Beringin; dan 

2. apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam pelaksanaan tukar 

menukar tanah milik dengan tanah eks bengkok di Kelurahan Beringin. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis 

empiris. Jenis dan sumber data adalah data primer, data sekunder. Data primer 

bersumber dari beberapa narasumber dengan teknik wawancara, dan pengamatan 

di lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen hasil penelitian dan sumber 

kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, tukar menukar tanah milik 

dengan tanah eks bengkok di Kelurahan Beringin prosesnya belum selesai dari 

segi administrasinya sehingga pihak ahli waris Alm Hadi Muchtar kesulitan dalam 

membuktikan haknya karena surat pelepasan atas tanah bengkok tidak keluar, dan 

apabila permasalahan ingin diselesaikan proses tukar menukar tersebut harus 

dikaji dengan aturan yang berlaku saat ini. Tidak selesainya proses administrasi 

tersebut membuktikan bahwa tidak adanya itikad baik serta informasi yang 

disampaikan dari pihak Pemerintah sejak jaman orde baru dalam melindungi hak 

setiap masyarakat. 

Simpulan dari penelitian ini adalah proses tukar menukar yang tidak 

melibatkan pejabat berwenang akan mengakibatkan sulitnya memperoleh 

pembuktian hak oleh para pihak. Belum selesainya proses administrasi berindikasi 

bahwa tidak adanya itikad baik pihak Pemerintah dalam melindungi masyarakat. 

Saran dalam penelitian ini adalah pentingnya suatu perjanjian tertulis yang 

melibatkan pejabat berwenang, untuk fakultas hukum agar dapat mengkaji 

permasalahan ini demi melindungi hak ahli waris. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu hal yang sangat berperan penting dalam 

setiap kegiatan pembangunan. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan pemenuh 

manusia akan tanah makin hari makin bertambah. Tanah mempunyai kedudukan 

dan fungsi yang amat penting bagi manusia, masyarakat, dan negara. Kita tidak 

dapat pungkiri pula bahwa setiap keperluan akan tanah memerlukan jaminan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, maupun pemanfaatan tanah. 

Tanah tidak selalu berada di daerah strategis untuk pembangunan yang 

akan dilakukan. Untuk mendapatkan tanah yang berada di tempat yang diinginkan 

tidak selamanya dapat diwujudkan dengan jual beli antar pihak. Adapun beberapa 

proses diantaranya tukar menukar tanah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tukar menukar adalah pengalihan 

kepemilikan barang milik negara daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah, antara pemerintah daerah, atau antar pemerintah pusat 

daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang 

sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. 
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Adanya peristiwa tukar menukar tentu saja melahirkan suatu hubungan 

antara kedua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perikatan tersebut 

didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Berdasarkan asas 

perjanjian, maka syarat sahnya perjanjian tukar menukar juga mengikuti syarat 

sahnya perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam pasal 1320 

KUHPerdata; 1. Adanya kata sepakat para pihak, 2. Dilakukan oleh orang yang 

sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, 3. Sesuatu hal tertentu, 4. Causa 

yang halal. 

Keinginan setiap orang dalam memiliki tanah untuk kepentingannya 

masing-masing tidak dengan mudah didapatkan sesuai apa yang diinginkan, harus 

melalui proses-proses yang sudah diatur oleh pemerintah, termasuk salah satunya 

proses tukar menukar. Masih banyak permasalahan yang perlu dikaji terkait 

pertanahan, khususnya di Kota Semarang. 

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang menjadi 

kota terbesar ke 5 di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Kota 

Semarang masih terdiri dari 5 Kecamatan yang kemudian pada tahun 1976 

dilakukan pemekaran wilayah yang pertama dengan jumlah menjadi 9 kecamatan. 

Dengan semakin berkembangnya Kota Semarang ini, dilakukan pemekeran 

wilayang kedua dan ditata ulang pada tahun 1992, sehingga Kota Semarang 

mencakup wilayah seperti saat ini yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 

Kelurahan dengan luas wilayah mencapai 373,67 km
2
. 

(www.wikipedia.kotasemarang diakses tanggal 25 februari 2016). 

http://www.wikipedia.kotasemarang/
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Dari 16 kecamatan yang ada di Semarang, terdapat salah satu kecamatan 

yaitu Kecamatan Ngaliyan yang terdiri dari beberapa kelurahan, diantaranya 

Kelurahan Beringin. Kelurahan Beringin ini, dulu ketika belum terjadinya 

pemekaran masih berbentuk desa, yaitu Desa Gondoriyo. 

Ketika masih menjadi desa, terdapat aset desa yaitu tanah bengkok yang 

diperuntukan bagi gaji pamong desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat 

Desa meliputi sekertaris, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang 

pembangunan, bidang kemasyarakatan, dan bidang keuangan mempunyai hak atas 

tanah yang diberikan oleh desa untuk memelihara kehidupan keluarganya dengan 

cara mengerjakan tanah itu karena jabatannya. Jika dilain waktu yang 

bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai pamong desa maka tanah bengkok 

tersebut menjadi tanah desa. 

Namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 

tentang Pemerintah Desa, pasal 1 huruf a: “Desa adalah suatu wilayah yang 

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di 

dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan 

terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 1 

huruf  b: “Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 

penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah 

Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.” 
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Sebelum terjadinya pergantian status dari desa menjadi kelurahan, pada 

tahun 1978 di Kelurahan Beringin ini terjadi suatu peralihan hak atas tanah 

dengan cara tukar menukar antara tanah milik dengan tanah bengkok. Namun 

pada waktu itu, tukar menukar terjadi begitu saja tidak sesuai aturan yang ada. 

Kini ketika desa beralih menjadi kelurahan baru timbulah masalah dimana tanah 

bengkok yang menjadi objek tukar menukar berubah menjadi tanah eks bengkok 

karena penguasaannya dipegang oleh Pemerintah Kota Semarang. Tanah yang 

kini ditempati oleh SD Beringin 01 dulunya adalah milik Alm Hadi Muchtar yang 

mengaku telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Ditahun 1978, 

pemerintah mengadakan program SD Inpres, kemudian Alm Hadi Muchtar mau 

menukarkan tanahnya seluas 2.000 meter dengan tanah bengkok milik desa. 

Ditukar dengan tanah bengkok seluas 6.000 meter. Hingga saat ini surat pelepasan 

hak atas tanah tanah eks bengkok itu tidak pernah dibuat sehingga kini sulit bagi 

para ahli waris untuk mensertifikatkan tanah eks bengkok tersebut. (berdasarkan 

prapenelitian di Kantor Kelurahan Beringin tanggal 25 ferbuari 2016) 

Ahli waris Alm Hadi Muchtar mengatakan bahwa dulu Almarhum telah 

menyepakati perjanjian tukar menukar tanah miliknya dengan tanah  bengkok 

hanya dengan perjanjian lisan saja, tanpa adanya hitam diatas putih. Serta kini 

kondisi objek sengketa yang diteliti yaitu SD Beringin 01 dan tanah eks bengkok 

tersebut kini keduanya bersertifikat tanah Pemerintah Kota, sehingga ahli waris 

menuntut untuk mengembalikan tanah objek tukar menukar tersebut. (berdasarkan 

prapenelitian dengan ahli waris Alm Hadi Muchtar tanggal 25 ferbuari 2016) 
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Dari permasalahan diatas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan 

menulis skripsi yang berjudul “Tukar Menukar Tanah Milik dengan Tanah Eks 

Bengkok (Studi di Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”. 

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah  

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Peralihan hak atas tanah. 

2. Proses tukar menukar antara tanah milik dengan tanah eks bengkok. 

3. Perubahan pemerintah desa menjadi kelurahan. 

4. Eksistensi tanah bengkok pasca perubahan pemerintahan desa menjadi 

kelurahan. 

5. Pendaftaran tanah akibat tukar menukar antara tanah milik dengan 

tanah eks bengkok. 

6. Penyelesaian sengketa tukar menukar tanah milik dengan tanah eks 

bengkok. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka peneliti akan membatasi masalah agar tidak 

menyimpang dari pembahasan. Penelitian akan difokuskan pada : 
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1. Proses tukar menukar tanah milik dengan tanah eks bengkok di 

Kelurahan Beringin. 

2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa tukar menukar tanah 

milik dengan tanah eks bengkok di Kelurahan Beringin. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas muncul permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses tukar menukar tanah milik dengan tanah eks 

bengkok di Kelurahan Beringin? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa tukar menukar 

tanah milik dengan tanah eks bengkok di Kelurahan Beringin? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah terdiri dari tujuan umum dan 

tujuan khusus : 

1.4.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi 

syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus dari penelitian skripsi ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui proses tukar menukar tanah milik dengan tanah eks 

bengkok di Kelurahan Beringin. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa tukar 

menukar tanah milik dengan tanah eks bengkok di Kelurahan Beringin. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai beriut : 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Dalam penelitian ini, peneliti berharap hasilnya mampu 

memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi 

pembangunan Hukum Agraria khususnya Hukum Pertanahan tentang 

tukar menukar tanah milik dengan tanah eks bengkok. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Beberapa manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai Tukar Menukar Tanah Milik dengan Tanah 

Eks Bengkok di Kelurahan Beringin Kota Semarang. 

2. Bagi Pembaca, penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam proses tukar 

menukar tanah di Kelurahan Beringin Kota Semarang. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya 

ilmiah. Sistematika penelitian dalam hal ini adalah sistematika penelitian skripsi. 

Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca agar dengan  

mudah dapat memahami skripsi ini, serta tersusunnya skripsi yang teratur dan 

sistematis.  

Penelitian skripsi ini terbagi atas 3 (tiga) bagian : Bagian awal skripsi, 

Bagian pokok skripsi dan Bagian akhir skripsi. Untuk lebih jelasnya dijabarkan 

sebagai berikut:  

1. Bagian awal skripsi berisi : Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Motto 

dan Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Bagan, 

Daftar Gambar, Daftar Lampiran. 

2. Bagian pokok skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan 

Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan 

dan Saran. Adapun bab-bab dalam skripsi yaitu sebagai berikut : 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang: Latar Belakang, Identifikasi dan Pembatasan 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang : Penelitian Terdahulu, Peralihan Hak Atas Tanah, 

Perjanjian, Pengertian tukar-menukar tanah, Aturan mengenai tukar 

menukar tanah, Ruang lingkup tentang tanah bengkok, Perubahan 
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Tanah Bengkok menjadi Tanah eks bengkok, Ruang Lingkup Hak 

Milik dan Hak Pakai, Barang Milik Negara/Daerah, Pendaftaran 

Tanah, Sengketa Hukum Tanah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi tentang : Metode Pendekatan, Jenis Penelitian, Lokasi 

Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan 

Data, Keabsahan Data, Analisis Data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang : Hasil Penelitian Tukar Menukar Tanah Milik 

dengan Tanah Eks Bengkok (studi di Kelurahan Beringin Kota 

Semarang). 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang : Simpulan dan Saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi ini terdiri atas daftar Pustaka dan Lampiran. Daftar 

pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan 

keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Skripsi dengan judul “Proses Pensertifikatan Tanah Eks Bengkok Menjadi 

Tanah Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang” (Studi di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Rembang) oleh Leonardo Bambang Wisanggeni. 

Membahas tentang tanah bengkok yang dikuasai oleh desa bisa diambil alih oleh 

Pemda untuk menjadi kekayaan daerah dikarenakan adanya perubahan desa 

menjadi kelurahan. Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang proses sertifikasi 

tanah eks bengkok menjadi tanah pakai dan hambatan yang terjadi dalam proses 

pensertifikatan tanah eks bengkok. Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis sama-

sama membahas tentang pensertifikatan tanah namun saya membahas tentang 

proses pensertifikatan tanah eks bengkok pasca tukar menukar. 

Skripsi dengan judul “Regulasi dan Implementasi Permohonan Tanah 

Negara menjadi Tanah Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Semarang” oleh 

Sugiarto. Membahas tentang proses pelaksanaan permohonan hak milik atas tanah 

yang berasal dari tanah negara menjadi hak milik di kantor pertanahan kota 

semarang. Sedangkan dalam skripsi saya sama-sama membahas tentang 

permohonan tanah eks bengkok menjadi tanah milik di Kantor Pertanahan Kota 

Semarang.  
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2.2 Peralihan Hak Atas Tanah 

Peralihan hak atas tanah dapat melalui dua cara, yaitu dengan cara 

“beralih” dan “dialihkan”. Beralih artinya bahwa peralihan hak atas tanah tersebut 

tanpa melalui suatu perbuatan hukum tertentu, dalam arti bahwa hak atas tanah 

tersebut demi hukum beralih dengan sendirinya. Peralihan hak atas tanah karena 

pewarisan tanpa wasiat merupakan contoh peralihan hak atas tanah karena hukum 

beralih kepada ahli warisnya. Peralihan hak atas tanah kepada ahli waris diatur 

dalam hukum waris, dan tergantung sungguh dari hukum waris mana yang dipakai 

oleh pewaris dan ahli waris yang bersangkutan, apakah hukum waris menurut 

hukum agama (misalnya agama islam) atau hukum waris menurut hukum adat. 

Peralihan hak waris berlangsung apabila si pewaris meninggal dunia, dengan 

meninggalnya si pewaris, maka secara otomatis hak warisan itu beralih ahli 

warisnya. Hukum tanah memberikan ketentuan mengenai penguasaan tanah yang 

berasal dari warisan dan hal-hal mengenai pemberian surat tanda bukti pemilinya 

oleh para ahli waris. (Arba 2015 : 145) 

Dialihkan atau pemindahan hak, yaitu berpindahnya hak atas tanah melalui 

perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja oleh 

pemegang haknya kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya dapat berupa 

jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam 

perusahaan atau hibah wasiat. 

Perbuatan-perbuatan hukum tersebut dilakukan pada saat pemegang 

haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang 

bersifat tunai, kecuali hibah wasiat. Artinya bahwa dengan dilakukannya 
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perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada 

pihak lain. 

Perbuatan-perbuatan hukum berupa jual beli, tukar menukar, hibah, 

pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan atau hibah wasiat 

dilakukan oleh para pihak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

2.3 Perjanjian 

Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa tersebut  timbul suatu hubunan antara 

dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian 

merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. 

Sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, suatu 

perjanjian adalah sah apanila memenuhi persyaratan : 

a. Kesepakatan 

Kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, 

artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai 

kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus 

dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu 

perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, 

penipuan atau kekhilafan. 

b. Kecakapan 

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan 
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tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang 

adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang 

menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap, yaitu orang-orang 

yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan dan 

perempuan yang telah kawin. 

c. Suatu hal tertentu 

Menurut pasal 1332-1333 KUH Perdata , suatu hal tertentu yang 

diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus hal atau suatu barang 

yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya. 

Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat 

menjadi pokok suatu perjanjian. 

d. Suatu sebab yang halal 

Meskipun siapa saja yang dapat membuat perjanjian apa saja, tetapai 

ada pengecualiannya, yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan 

kesusilaan. (pasal 1335 KUH Perdata) (Soeroso 2011 : 11) 

2.4 Pengertian Tukar Menukar Tanah 

Tukar menukar termasuk didalam peralihan hak atas tanah yang dialihkan 

dari pihak satu ke pihak yang lain, dimana diantara kedua belah pihak nantinya 

akan melahirkan perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang telah diatur 

dalam pasal 1541 sampai dengan pasal 1546 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata). Dahulu ketika jaman penjajahan Belanda, Masyarakat 

Indonesia lebih mengenal istilah tukar menukar dengan kata Tukar Guling atau 
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Ruislag yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut tukar lalu, yang 

artinya bertukar barang dengan tidak menambahkan uang. 

(www.referensimakalah.com diakses tanggal 1 maret 2016) 

Adanya peristiwa tukar menukar tentu saja melahirkan suatu hubungan 

antara kedua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perikatan tersebut 

didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Berdasarkan asas 

perjanjian, maka syarat sahnya perjanjian tukar menukar juga mengikuti syarat 

sahnya perjanjian pada umumnya.  

Peralihan hak atas tanah dapat melalui dua cara, yaitu dengan cara yaitu 

„beralih‟ dan „dialihkan‟. Beralih artinya bahwa peralihan hak atas tanah tersebut 

tanpa melalui suatu perbuatan hukum tertentu, dalam arti bahwa hak atas tanah 

tersebut demi hukum beralih dengan sendirinya. Dialihkan atau pemindahan hak 

artinya yaitu berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum pemindahan 

hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja oleh pemegang haknya kepada 

pihak lain. Bentuk pemindahan haknya dapat berupa jual beli, tukar menukar, 

hibah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan dan hibah wasiat. 

(Arba 2015 : 145). 

Tukar menukar berbeda dengan jual-beli, kalau dalam hal jual beli ada 

pembeli yang membayar sejumlah uang dan penjual menyerahkan tanah miliknya. 

Maka dalam tukar menukar satu pihak yang mempunyai hak milik atas tanah 

menukarkan dengan tanah atau barang lain milik pihak lain. Dan sejak penyerahan 

itu, maka hak milik atas tanah pihak yang semula berpindah kepada pihak yang 

baru. (Wantjik Saleh 1977 : 34) 

http://www.referensimakalah.com/
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tukar menukar adalah pengalihan 

kepemilikan barang milik negara daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah, antara pemerintah daerah, atau antar pemerintah pusat 

daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang 

sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. 

2.5 Aturan Mengenai Tukar Menukar Tanah 

Di Indonesia telah di undangkan beberapa aturan yang berkaitan dengan 

tukar menukar tanah antara lain : 

a. Pasal 26 Undang-undang Pokok Agraria 

“Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, 

pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang 

dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya 

diatur dengan peraturan pemerintah.” 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

“Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan 

kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah 

Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau 

antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima 

penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai 

seimbang.” 
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c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

“Tukar menukar barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan 

pertimbangan:  

1. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan 

pemerintahan, 

2. untuk optimalisasi barang milik negara/daerah, 

3. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Daerah.” (Pasal 64 ayat 1) 

d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

“Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas 

penghapusan barang milik daerah, meliputi: 

1. Penjualan, 

2. Tukar menukar, 

3. Hibah, 

4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 

2.6 Ruang Lingkup tentang Tanah Bengkok 

Hak tanah adat yang sebelumnya diatur dalam Hukum Adat dilakukan 

ketentuan-ketentuan konversi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Konversi adalah perubahan status 

tanah, menurut ketentuan-ketentuan konversi hak tanah adat dikonversi dalam 
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ketentuan Pasal VI UUPA menjadi hak pakai yaitu: ”Hak-hak atas tanah yang 

memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam 

Pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada 

pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, yaitu: hak vruchtgebruik, gebruik, 

grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, 

pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih 

lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi 

hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan 

kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai 

berlakunya Undang-Undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan 

ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.” 

Tanah bengkok yang sekarang masih ada di Indonesia secara yuridis telah 

menjadi Hak Pakai, Hak Pakai tersebut diatur pada Pasal 41 UUPA, yaitu:  

(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil 

dari tanah yang dikuasi langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, 

yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 

perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa 

atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan 

dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini. 

(2) Hak pakai dapat diberikan: 

a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama  tanahnya 

dipergunakan untuk keperluan yang  tertentu. 
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b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau  pemberian jasa 

berupa apapun. 

(3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang 

mengandung unsur-unsur pemerasan. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 jika dilihat dari sistem 

pemerintahan desa maka tanah bengkok merupakan gaji atau upah bagi Kepala 

Desa dan Perangakat Desa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya 

selama masih menjabat jabatannya karena Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak 

digaji oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dan bukan merupakan 

Pegawai Negeri. 

Bentuk dari pada tanah bengkok tersebut bermacam macam, dapat berupa 

tanah persawahan, tanah kering atau tanah tegalan maupun berupa kolam ikan 

atau tambak. Namun jika dilain waktu yang bersangkutan tidak lagi menjabat 

sebagai pamong desa maka tanah bengkok tersebut menjadi tanah desa. Sehingga 

dapat diambil pengertian bahwa tanah bengkok mempunyai unsur-unsur sebagai 

berikut : 

1. Tanah tersebut merupakan bagian dari tanah desa. 

2. Tanah tersebut diberikan kepada warga desa yang sedang menjabat 

sebagai pamong desa. 

3. Pemberian tanah tersebut hanya sementara waktu selama yang 

bersangkutan menjabat kepala desa atau perangkat desa, dan maksud 
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dari pemberian tanah tersebut sebagai upah untuk memenuhi dan 

menghidupi diri dan keluarganya. (Boedi Harsono, 2002:1) 

2.7 Perubahan Tanah Bengkok menjadi Tanah eks bengkok 

Perubahan status tanah bengkok menjadi tanah eks bengkok tidak terjadi 

tiba-tiba begitu saja. Terdapat faktor yang menjadikan tanah bengkok yang 

digunakan sebagai gaji para perangkat desa ini menjadi tanah pemerintah daerah, 

yaitu perubahan pemerintahan desa menjadi kelurahan dimana telah diatur dalam 

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 65 tahun 1999 tentang Pedoman Umum 

mengenai pembentukan Kelurahan. 

Kepmendagri  tersebut merupakan pedoman bagi daerah kabupaten dan 

kota serta DPRD dalam menetapkan peraturan daerah kabupaten dan kota 

mengenai pembentukan kelurahan. Pembentukan kelurahan diartikan sebagai 

pembentukan kelurahan baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan, dan atau 

perubahan status desa menjadi kelurahan. 

Desa dan Kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 

tentang Pemerintah Desa masing-masing diatur pada: 

Pasal 1 huruf a: “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 

penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah 

langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 
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Pasal 1 huruf  b: “Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh 

sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah 

langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri.” 

Sehingga dapat dipahami bahwa tanah bengkok dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1979 jika dilihat dari sistem pemerintahan desa maka tanah 

bengkok merupakan gaji atau upah bagi Kepala Desa dan Perangakat Desa untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya selama masih menjabat jabatannya 

karena Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak digaji oleh Pemerintah Daerah 

maupun Pemerintah Pusat dan bukan merupakan Pegawai Negeri, sedangkan 

dilihat dari sistem pemerintahan kelurahan maka tanah bengkok bukan merupakan 

penghasilan atau sebagai gaji yang digunakan untuk menghidupi keluarga Kepala 

Kelurahan dan Perangkat Kelurahan, namun tanah bengkok merupakan salah satu 

kekayaan milik Pemerintahan Daerah yang dikelola oleh Kelurahan, karena 

Aparat Pemerintah Kelurahan adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh 

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I sehingga mendapat gaji dari Pemerintah Daerah dengan 

memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ditegaskan kembali didalam Pereturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 

tahun 2006, terdapat didalam pasal pasal 10 ayat (1) : Desa yang berubah status 

menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang 

tersedia di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dan pasal 12 ayat (1) : 
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Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-

sumber pendapatan Desa menjadi Kekayaan Daerah Kabupaten/Kota. 

2.8 Ruang Lingkup Hak Milik dan Hak Pakai 

Hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar 

hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah 

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-

badan hukum.” Adapun macam-macam hak atas tanah yang dimaksud dalam 

pasal 4 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 16 dan 53 UUPA. Hak-hak 

atas tanah dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. hak milik, 

b. hak guna usaha, 

c. hak guna bangunan, 

d. hak pakai, 

e. hak sewa, 

f. hak membuka tanah, 

g. hak memungut hasil hutan, 

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang 

akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53. 

Karena yang berkaitan dengan tukar menukar tanah milik dengan tanah 

eks bengkok hanya hak milik dan hak pakai, maka penulis lebih menguraikan 

tentang hak milik dan hak pakai. 
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2.8.1 Hak Milik 

1. Dasar Hukum Hak Milik 

Dasar hukum pengaturan hak milik diatur dalam pasal 20 sampai 

dengan pasal 27 UUPA. 

2. Pengertian Hak Milik 

Dalam pasal 20 ayat (1) ditentukan : bahwa hak milik adalah hak 

turun yang temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai 

orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak 

milik yang terkuat dan terpenuh adalah sifat-sifat utama dari hak 

milik yang membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah 

yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. 

Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak milik itu bersifat 

“mutlak”, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagimana 

hak eigendom menurut pengertian yang asli dulu. Karena sifat yang 

demikian itu terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan 

fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata “terkuat dan terpenuh” itu 

bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak 

guna bangunan, hak pakai, dan lain-lainnya, yaitu untuk 

menunjukan bahwa diatas hak atas tanah yang dapat dipunyai 

orang, hanya hak miliklah yang “ter” (artinya paling) kuat dan 

terpenuh. 

Dengan demikian maka hak milik itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 
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a. Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh, artinya hak 

milik adalah yang paling kuat jika dibandingkan dengan hak-hak 

lainnya dan dapat dipertahankan oleh pemegang haknya dari 

gangguan pihak lain. 

b. Hak milik dapat dibebani dengan hak-hak lainnya, seperti: hak 

guna usaha, hak pakai, hak sewa dan hak tanggungannya dan 

hak-hak lainnya. 

c. Hak milik tidak mempunyai jangka waktu berlakunya, sampai 

kapanpun dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya. 

d. Hanya hak milik yang dapat diwakafkan, hak-hak lain tidak 

dapat diwakafkan. 

e. Hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan 

Badan Hukum Indonesia. 

3. Subjek Hak Milik 

Berdasarkan ketentuan pasal 21 UUPA bahwa subjek hak milik itu 

sebagai berikut : 

a. Warga Negara Indonesia. 

b. Badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Adapun badan-badan hukum tertentu yang boleh memiliki hak 

milik atas tanah telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum 

yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara 
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1963-61). Dalam pasal 1 ditentukan bahwa badan-badan hukum 

yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah : 

a. Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Bank 

Negara). 

b. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan 

berdasarkan atas undang-undang nomor 79 tahun 1958. 

c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri 

Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama. 

d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri 

Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan 

Sosial. 

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan bahwa Badan-badan 

hukum tersebut dapat diberikan hak milik atas tanah adalah 

keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan 

keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian. Pemilik hak atas 

tanah oleh badan-badan hukum tersebut sepanjang tanah tersebut 

diperlukan untuk usaha yang berkaitan langsung dengan bidang 

sosial dan keagamaan. 

Bagi warga negara asing dan badan hukum asing tidak 

diperkenankan untuk memperoleh hak milik atas tanah. Hal ini 

tercermin dalan ketentuan pasal 21 ayat 3 UUPA yang meentukan: 

”Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini 

memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 
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percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara 

Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya 

undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib 

melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak 

diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika 

sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepas, maka 

hak tersebut hapus karena hukumdan tanahnya jatuh kepada 

negara, dan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang 

membebaninya tetap berlangsung.” 

Demikian pula bagi warga negara rangkap tidak diperkenankan 

untuk memiliki tanah dengan hak milik. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan pasal 21 ayat 4 UUPA:  “Selama seseorang disamping 

kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing 

maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan 

bagunya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.” 

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukan baik warga negara asing 

maupun warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan 

rangkap dengan kewarganegaraan asing tidak dibolehkan untuk 

memiliki tanah dengan hak milik di Indonesia. 

4. Terjadinya Hak Milik 

Berdasarkan ketentuan pasal 22 UUPA bahwa hak milik itu dapat 

terjadi melalui dua cara, yaitu : 
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a. Hak milik terjadinya karena hukum adat yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

b. Hak milik terjadi karena: 

1. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

2. Ketentuan undang-undang. 

5. Peralihan Hak Milik 

Pasal 20 ayat (2) UUPA menyatakan: “Hak milik atas tanah dapat 

beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” Yang dimaksud dengan 

beralih adalah bahwa hak milik atas tanah dapat beralih tanpa 

melalui perbuatan hukum tertentu dari para pihak, atau demi 

hukum hak milik itu dapat beralih ke pihak lain. Misalnya 

beralihnya hak milik atas tanah karena pewarisan, yaitu hak milik 

atas tanah demi hukum akan beralih ke ahli warisnya jika pewaris 

meniggal dunia. 

Sedangkan yang dimaksud dengan dialihkan adalah bahwa hak 

milik atas tanah itu baru bisa beralih atau berpindah kepihak lain 

apabila dialihkan oleh pihak pemiliknya. Dalam hal ini terjadi 

suatu perbuatan hukum tertentu antara pemilik dengan pihak lain 

tersebut, misalnya dengan melalui jal beli, tukar menukar, sewa 

menyewa, hibah, perwakafan tanah milik, dan sebagainya. 

Peralihan hak milik dapat dilakukan dengan jual beli, tukar 

menukar, penghibahan, pemberian dengan wasiat, perwakafan 
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tanha milik, serta menjadikan hak milik sebagai jaminan hutang 

dengan dibebani hak tanggungan dan karena pelepasan hak. 

Peralihan hak milik tersebut dapat dilakukan baik untuk selama-

lamanya, seperti jual beli lepas, tukar menukar, penghibahan. 

Pemberian dengan wasiat dan perwakafan tanah milik serta 

pelepasan hak, maupun peralihan hak untuk sementara waktu 

seperti menjadikan hak milik sebagai jaminan hutang dengan 

dibebani hak tanggungan, dan jual beli sementara. (Arba 2015 : 

100) 

6. Hapusnya Hak Milik 

Berdasarkan ketentuan pasal 27 UUPA bahwa hak milik atas tanah 

hapus bila:  

a. Tanahnya jatuh kepada negara, 

1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, 

2. karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya, 

3. karena ditelantarkan, 

4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). 

b. Tanahnya musnah. 

Tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan 

sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya. 

 

 

2.8.2 Hak Pakai 



28 
 

 

Dasar hukum pengaturan hak pakai diatur dalam pasal 41 sampai dengan 

pasal 43 UUPA. 

(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil 

dari tanah yang dikuasi langsung oleh Negara atau tanah milik 

orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang 

ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang 

berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 

tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian 

pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan 

jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini. 

(2). Hak pakai dapat diberikan: 

a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama  tanahnya 

dipergunakan untuk keperluan yang  tertentu. 

b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau  pemberian jasa 

berupa apapun. 

(3). Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang 

mengandung unsur-unsur pemerasan. 

 Yang dapat mempunyai hak pakai ialah: 

a. Warga negara Indonesia, 

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia, 

c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia, 

d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 
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Berdasarkan pasal 43 UUPA: 

(1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh negara maka hak pakai 

hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang 

berwenang. 

(2) Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, 

jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. 

Hapusnya hak pakai berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 

40 tahun 1996 pasal 55 menentukan bahwa hak pakai dapat hapus karena : 

a. Berakhirnya jangka waktu, 

b. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang pemegang hak pengelolaan 

atau pemegang hak milik karena: 

1. tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau 

dilanggarnya ketentuan pasal 50-52. 

2. Tidak terpenuhinya syarat-syarat atau kewajiban yang tertuang 

dalam perjanjian pemberian hak pakai dengan pembeian hak pakai, 

3. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

c. Dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena suatu syarat yang 

tidak dipenuhi. 

d. Dilepaskan oleh pemegang hak. 

e. Dicabut untuk kepentingan umum. 

f. Tanahnya musnah. 
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2.9 Barang Milik Negara/Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, barang milik Negara/Daerah meliputi : 

a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran 

pendapatan dan belanja Negara/Daerah. 

b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

Barang yang sebagaimana dimaksud diatas meliputi : 

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang 

sejenisnya, 

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian/kontrak, 

c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap. 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan 

berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, tranparansi, efisiensi, 

akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah meliputi : 

a. perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, 

b. pengadaan, 
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c. penggunaan, 

d. pemanfaatan, 

e. pengamanan dan pemeliharaan, 

f. penilaian, 

g. pemindahtanganan, 

h. pemusnahan, 

i. penghapusan, 

j. penatausahaan, 

k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

Pemindahtanganan terhadap barang milik negara/daerah juga diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Brang Milik Negara/Daerah pasal 45 : “(2) Pemindahtanganan barang 

milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, 

dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat 

persetujuan DPR/DPRD. 

2.9.1 Barang Milik Negara 

Barang Milik Negara, atau yang biasa disingkat BMN merupakan 

bagian tak terpisahkan dari Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam 

pasal 1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

disebutkan bahwa: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban 

negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 
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uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, pasal 42 : “(1) Menteri Keuangan mengatur 

pengelolaan barang milik negara. (2) Menteri/pimpinan lembaga adalah 

Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. (3) 

Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah 

Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan. 

2.9.2 Barang Milik Daerah 

Barang Milik Daerah atau aset Daerah merupakan salah satu 

sumber pembiayaan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan 

pemerintahan di daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya 

berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Brang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah adalah 

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

Pejabat pengelola barang milik daerah telah diatur dalam Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 5 :  
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(1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik 

daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan 

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;  

(2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Kepala Daerah dibantu 

oleh: 

a. Sekretaris Daerah selaku pengelola; 

b. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik 

daerah selaku pembantu pengelola; 

c. Kepala SKPD selaku pengguna; 

d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;  

e. Penyimpan barang milik daerah; dan f.  Pengurus barang milik daerah.    

2.10 Pendaftaran Tanah 

Berdasarkan ketentuan UUPA pasal 19 bahwa, untuk menjamin kepastian 

hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pendaftaran tanah dalam pasal ini meliputi: 

a. pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah; 

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 
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Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. Dalam Peraturan 

Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud 

diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari 

pembayaran biaya-biaya tersebut. 

Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah berupa sertifikat hak atas 

tanah, mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya, dan fungsinya itu tidak dapat 

digantikan dengan benda lain. Pertama, sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai 

alat pembuktian yang kuat. Seseorang atau badan hukum akan mudah 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah, apabila telah 

jelas namanya tercantum dalam sertifikat itu. Diapun dapat membuktikan 

keadaan-keadaan dari tanahnya itu, misalnya luas, batas-batasnya, bangunan-

bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada hak atas 

tanah itu, dan sebagainya. Semua keterangan yang tercantum dalam sertifikat itu 

mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima (oleh hakim) sebagai 

keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan 

sebaliknya. Kalau ternyata apa yang termuat didalamnya ada kesalahan, maka 

diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya. Dalam hal ini yang berhak 

mengadakan pembetulan itu bukan pengadilan, melainkan Badan Pertanahan 

Nasional sebagai instansi yang membuatnya. (Adrian Sutedi 2011 : 57). 
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2.11 Sengketa Hukum Tanah 

Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan suatu pihak 

(orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik 

terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat 

memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang berlaku.  

Sifat permasalahan dari suatu sengketa secara umum ada beberapa macam, 

yaitu : 

a. Masalah/persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan 

sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau 

atas tanah yang belum ada haknya. 

b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan 

sebagai dasar pemberian hak (perdata). 

c. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan 

peraturan yang kurang/tidak benar. 

d. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis 

(bersifat strategis). (Rusmadi Murad, 1991 : 15) 

Adapun penetapan-penetapan yang sering menyebabkan sengketa pada 

umumnya adalah perbuatan hukum administrasi yang mengandung kekurangan 

(kesalahan, kekeliruan, keterlambatan, keganjilan, keanehan dan lain-lain) 

didalam penetapannya. (Rusmadi Murad, 1991 : 15) 



36 
 

 

Faktor-faktor yang menjadi penyebab antara lain adalah terlalu luasnya 

tugas pemerintah, peraturan-peraturan pelaksanaan yang tidak atau kurang jelas, 

kurangnya pedoman yang diberikan serta kurangnya pengetahuan teknis aparat 

pelaksana dan lain-lain. Dari banyaknya perbuatan-perbuatan hukum yang 

mengandung kekurangan tersebut tidak seluruhnya dipersoalkan masyarakat, 

mungkin karena sikap/perilaku masyarakat kita sebagian besar masih menganut 

sikap pasif. (Rusmadi Murad, 1991 : 15) 

Perbuatan hukum administrasi yang mengandung kekurangan tersebut 

bentuknya bermacam-macam, yang dapat digolongkan sebagai berikut : 

1. Perbuatan hukum tersebut dilakukan dibawah wewenangnya, akan 

tetapi tidak mengindahkan cara-cara atau bentuk-bentuk yang 

ditentukan oleh peraturan/ketentuan dasarnya (prosedural). 

2. Perbuatan hukum tersebut dilakukan dibawah wewenangnya, serta 

sesuai dengan tata cara dan bentuk yang ditentukan oleh peraturan 

(prosedural) akan tetapi isinya bertentangan dengan hukum/melanggar 

moral/etika/tata susila. 

3. Perbuatan hukum tersebut dilakukan dibawah wewenangnya dan 

menurut prosedur, akan tetapi keputusan yang diambil mengandung 

unsur-unsur paksaan, penipuan, kekhilafan serta pengaruh negatif dari 

pihak ketiga. 

4. Perbuatan hukum tersebut dilakukan dibawah wewenangnya dan 

menurut prosedur, akan tetapi hanya memutuskan sebagian saja dari 

seluruh urusan. 
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5. Perbuatan hukum tersebut dilakukan dibawah wewenangnya dan 

menurut prosedur, akan tetapi ditambah dengan syarat-syarat yang 

ternyata syaratnya bukan termasuk wewenangnya. Misalya izin 

mendirikan bangunan disertai syarat, izin tersebut diberikan apabila 

pemohon mau menyerahkan tanahnya secara cuma-cuma untuk 

pelebaran jalan. (Rusmadi Murad, 1991 : 15) 

Sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya 

dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara Hukum yang 

berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam 

UUD RI 1945. Dalam bentuk negara yang demikian, maka setiap usaha 

pemerintah mau tidak mau akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan 

penghidupan rakyat, baik sebagai perseorangan maupun masyarakat. Sehingga 

sudah tentu hak dan kewajiban tidak dapat dihindarkan dan akan selalu terjadi. 

Sesuai dengan maksud dan tujuan UUPA, khususnya mengenai usaha-

usaha meletakkan dasar-dasar dalam rangka mengadakan kepastian hukum atas 

tanah sebagaimana diatur dalam pasal 19, 23, 32 dan 38 yang menghendaki agar 

pemerintah menyelenggarakan Pendaftaran Tanah yang bersifat “rechts kadaster” 

dengan asas bahwa penguasaan saja terhadap suatu bidang tanah belum 

merupakan jaminan bahwa orang tersebut berhak atas tanahnya. Dari hal-hal 

tersebut, maka bukan suatu hal yang mustahil terbuka kemungkinan timbulnya 

perselisihan atau persengketaan hak baik materiil maupun secara formal. 

(Rusmadi Murad, 1991 : 15) 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998, khususnya 

dalam pasal 1 ditentukan, “Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat 

umum yang diberi kewenangan untuk membuat Akta otentik mengenai perbuatan 

hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah 

Susun.” Fungsi dari PPAT adalah membuat Akte Pemindahan Hak Atas Tanah, 

Pembebasan Hak Atas Tanah dan Akta-Akta Lain yang diatur dengan Peraturan 

Perundangan yang berlaku dan membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam 

melaksanakan Pendaftaran Tanah, dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan 

dasar pendaftaran perubahan dalam Pendaftaran Tanah. (Ali Achmad Chomzah, 

2004 : 41) 

Suatu perjanjian pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu 

akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat terkait yaitu PPAT, agar terjaminnya 

suatu kepastian hukum dan tanda bukti yang diterbitkan akan tetap merupakan 

alat pembuktian yang kuat. Oleh karena itu sangat tidak dianjurkan melakukan 

suatu perjanjian dibawah ta 
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2.12 Kerangka Berfikir 
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2.12.1  Penjelasan Kerangka Berfikir 

Terjadinya tukar menukar tanah antara tanah milik dengan tanah 

eks bengkok di Kelurahan Beringin Kota Semarang. Yang mana telah 

diidentifikasi bahwa keberadaan tanah milik letaknya lebih strategis 

dibanding tanah eks bengkok yang tidak strategis untuk dijadikan SD. 

Proses tukar menukar antara tanah milik dengan tanah eks bengkok 

harus dikaji melalui Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah serta Peraturan Pemerintah 

nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk mengetahui proses 

pendaftaran tanahnya sampai pada penerbitan sertifikat. 

Apabila proses tukar menukar sudah sesuai dengan aturan yang 

ada, maka adanya pelepasan hak atas tanah dari pemerintah kota. Namun 

apabila pelepasan hak atas tanah dari Pemerintah Kota tidak ada maka 

tidak bisa melakukan pendaftaran tanah dan perlu ditinjau ulang proses 

tukar menukar tanah tersebut. 

Pada kenyataannya ahli waris tidak dapat mensertifikatkan tanah 

yang menjadi haknya, kemudian dicari faktor yang mempengaruhi 

permasalahan tersebut. Sehingga dari permasalahan tersebut agar dapat 

disarankan kepada beberapa pihak untuk dapat melakukan perlindungan 

hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empris. Metode 

pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu 

untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer 

dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan. Penelitian 

hukum yuridis maksudnya adalah pendekatan melalui studi kepustakaan yaitu 

penelitian terhadap data sekunder yang mengacu pada hukum atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para sarjana. 

Penelitian hukum empiris maksudnya penelitian hukum yang memperoleh data 

dari data primer yang berpegang pada perumusan masalah melalui penetapan 

objek, pengumpulan data, penarikan kesimpulan (Soemitro, 1983:7). 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari 

sebagai sesuatu yang utuh (Ronny Hanitijio Soemitro, 1983:93), maksudnya data 
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yang diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif 

agar diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. 

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada 

dasarnya merupakan data yang dianalisis secara diskriptif kualitatif, yaitu data 

yang bukan berupa angka, seperti kalimat-kalimat, foto, rekaman suara dan 

gambar. Maka setelah data terkumpul, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian 

logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis (dikelompokkan, digolongkan sesuai 

dengan karakteristiknya) untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah 

dalam penelitian hukum ini. Jadi kualitatif disini mempunyai tujuan untuk 

memberi gambaran mengenai proses tukar menukar tanah milik dengan tanah eks 

bengkok di Kelurahan Beringin Kota Semarang. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Beringin Kota Semarang, sebagai 

tempat terjadinya tukar menukar tanah milik dengan tanah eks bengkok. 

3.4 Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan 

dalam penelitian kualitatif, karena dalam penelitian kualitatif tidak dimulai dari 

sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah-masalah yang bersumber dari 

pengalaman penelitian atau melakukan kepustakaan ilmiah (Moleong, 2006:62). 

Peneliti memfokuskan penelitian dan pengkajian masalah tukar menukar 

hak milik dengan tanah eks bengkok di Kelurahan Beringin Kota Semarang. 

Adapun yang menjadi fokusnya adalah : 
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1. Proses tukar menukar tanah milik dengan tanah eks bengkok di 

Kelurahan Beringin Kota Semarang. 

2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya sengeta tukar menukar tanah 

milik dengan tanah eks bengkok di Kelurahan Beringin Kota 

Semarang. 

Dari pemfokusan masalah yang diambil oleh peneliti diharapkan dapat 

memperjelas dan mempertajam bahasan yang akan diambil oleh peneliti sehingga 

lebih detail dan rinci serta tidak menimbulkan berbagai persepsi yang terlalu luas 

tentang penelitian dan kajian yang terdapat dalam skripsi ini. 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua : 

3.5.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek 

yang diteliti. Menurut Moleong (2006:12) sumber data primer adalah kata-

kata dan tindakan dari orang-orang yang diwawancarai. Data primer ini 

digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini, dalam data ini berasal 

dari informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 

(Moleong, 2006 : 132). Informan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Bapak Suroso, SH selaku Kasubsi Penetapan Hak Kantor 

Pertanahan Kota Semarang. 

2) Bapak Wahyudi selaku ahli waris Almarhum Hadi Muchtar. 



44 
 

 

3) Bapak Drs. Puput Widhiatmoko selaku Lurah Beringin. 

4) Ibu Dwi Budi, SE selaku Staf Pemerintahan Sub Bagian Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. 

5) Ibu Narti selaku warga sekitar Kelurahan Beringin. 

6) Bapak Prasojo selaku yang dituakan di sekitar Kelurahan 

Beringin. 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk 

mendapatkan landasan teoritas berupa pendapat-pendapat atau tulisan 

tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk 

memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui 

naskah resmi yang ada. 

Sumber data yang digunakan terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

dan terdiri dari Norma atau kaedah dasar, Peraturan Dasar, 

Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak 

dikodifikasikan contohnya seperti hukum adat, Yurisprudensi, 

Traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini 

masih berlaku. (Soerjono Soekanto 1986 : 52), meliputi : 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945. 
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2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah 

Desa. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

5. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 5 tahun 2007 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

6. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer seperti buku-buku dan literatur-literatur yang ada 

hubungannya dengan penelitian.  

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Buku-buku yang membahas mengenai Hukum Agraria, 

Hukum Pertanahan dan masalah tukar menukar tanah. 

2. Buku-buku hukum yang membahas mengenai 

pensertifikatan tanah. 

3. Hasil karya ilmiah para sarjana tentang Hukum Agraria dan 

Hukum Pertanahan. 

c. Bahan Hukum Tersier 



46 
 

 

Bahan Hukum tersier yang digunakan oleh peneliti adalah 

petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau 

bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, surat kabar, 

dan media internet, tentunya yang berkaitan dengan masalah 

yang ada di dalam penelitian skripsi ini. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi 

dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini mengenai Tukar 

Menukar Tanah Milik dengan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Beringin Kota 

Semarang serta melihat referensi dari buku serta penelitian terdahulu maupun dari 

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian 

dilakukanlah pengolahan data. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan secara langsung yang dilakukan 

peneliti atau pewawancara terhadap informan dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data yang akurat. Alat yang 

digunakan yaitu pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok 

yang ditanyakan. Pedoman ini digunakan untuk menghindari keadaan 

kehabisan pertanyaan dan metode ini digunakan untuk mendapat 

informasi yang ada dengan jawaban yang sebenar-benarnya dan 

sejujur-jujurnya dan berkaitan dengan sikap dan pandangannya. Tanya 

jawab secara lisan tentang masalah-masalah yang ditanyakan dengan 

pedoman pada daftar pertanyaan tentang masalah tersebut. 
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b. Observasi 

Observasi merupakan melihat langsung keadaan objek sengketa tanah 

terkait Tukar Menukar Tanah Milik dengan Tanah Eks Bengkok di 

Kelurahan Beringin. 

c. Dokumen 

Dokumen merupakan data yang diperoleh secara khusus melalui 

macam-macam instansi dan Badan Pemerintahan dan lain-lain. Hasil 

yang didapat dari metode ini merupakan data pendukung yang 

diperoleh untuk mengetahui bagaimana proses tukar menukar tanah 

milik dengan tanah eks bengkok. Cara pengumpulan data dokumentasi 

ini juga bisa melalui benda-benda tertulis seperti sertifikat, notulen 

rapat serta bukti pendukung lainnya. 

d. Studi Kepustakaan 

Peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai penunjang dalam 

melakukan observasi yang terjun langsung di dalam masyarakat. Studi 

pustaka tersebut antara lain adalah karya-karya ilmiah terdahulu 

seperti skripsi, maupun jurnal hukum yang berkaitan tentang tukar 

menukar tanah milik dengan tanah eks bengkok. Selain itu juga 

dengan buku-buku yang berisi teori-teori yang dapat menunjang 

penelitian ini, serta peraturan perundang-undangan yang tentunya itu 

semua berkakitan langsung dengan permasalahan tersebut. 
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3.7 Keabsahan Data 

 Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi untuk melakukan 

pengujian keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2006:330). Triangulasi 

dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berberda dalam 

metode kualitatif. Penelitian teknik triangulasi langkah yang ditempuh adalah: 

 

Bagan 3.1 Perbandingan Triangulasi  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

dengan informan. 

 

 

 

 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. 
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3. Membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan 

pelaksanaannya dengan praktik.  

 

 

 

 

Sumber: Moleong (2006: 178-179) 

 Dalam teknik pemeriksaaan keabsahan oleh peneliti mengunakan teori 

perbandingan triguali dengan membandingkan dari berbagai sumberdata dengan 

data yang peneliti dapat dari hasil pengamatan di lapangan, pengamatan sumber 

pustaka dan wawancara terhadap narasumber, berikut pemeriksaan yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu: 

1. Membandingkan sumber data hasil pengamatan dan wawancara, yang 

peneliti lakukan adalah membandingkan proses tukar menukar yang 

terjadi di Kelurahan Beringin berdasarkan pengamatan dari penyegelan 

SD Beringin 01 dengan wawancara yang dilakukan terhadap 

narasumber yaitu Drs. Puput Widhiatmoko selaku Lurah Beringin, 

Bapak Wahyudi selaku ahli waris Alm Hadi Muchtar, Ibu Narti dan 

Bapak Prasojo selaku warga sekitar Kelurahan Beringin, Dwi Budi, SE 

selaku Staf Pemerintahan Sub Bagian Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Semarang. 

2. Membandingan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan, yang 

peneliti lakukan adalah membandingkan hasil wawancara terhadap 

Sumber Data 

Teori 

Pelaksanaan 
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narasumber yaitu Drs. Puput Widhiatmoko selaku Lurah Beringin, 

Bapak Wahyudi selaku ahli waris Alm Hadi Muchtar, Ibu Narti dan 

Bapak Prasojo selaku warga sekitar Kelurahan Beringin, Dwi Budi, SE 

selaku Staf Pemerintahan Sub Bagian Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Semarang, Suroso, SH selaku Kasubsi Penetapan 

Hak Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan Kartu Inventarisasi 

Barang (KIB) A dengan kode lokasi  [11.30.50.15.03.00.XX.01] untuk 

Kelurahan Beringin dan bukti sertifikat Hak Pakai atas SD Beringin 01 

dengan nomor sertifikat 11.01.07.03.4.00006. 

3. Membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan 

pelaksanaan, yang peneliti lakukan adalah membandingkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah 

nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan proses tukar 

menukar tanah milik dengan tanah eks begkok di Kelurahan Beringin. 

3.8 Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian merupakan hal yang paling penting 

agar data-data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawakan dan dapat 

menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Untuk mempermudah 

pemahaman tentang metode analisi tersebut, Miles dan Huberman 

menggambarkan siklus data interaktif, dimana setiap komponen yang ada dalam 

siklus tersebut saling interaktif mempergunakan satu sama lain (Miles dan 

Huberman, 2007:20). 
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Bagan 3.2 Komponen Analisis Data Kualitatif : Model Interaktif 

 

 

 

 

 

(Sumber : Miles dan Huberman, 2007:20) 

Teknik analisis data pada penelitian ini Peneliti menggunakan tiga 

prosedur perolehan data, diantaranya:
 
 

1. Reduksi Data (data reduction)  merupakan proses seleksi, 

penyederhanaan dan abstraksi dari data. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. 

2. Penyajian Data (data display)  merupakan suatu realita organisasi 

informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, 

sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, 

jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel. 

3. Kesimpulan/Verifikasi (conclution drowing/verifiying), pengambilan 

kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifiasi selama penelitian berlangsung 

Pengumpulan data 

Reduksi data 

Kesimpulan-kesimpulan 

Penarikan atau Verivikasi 

Penyajian data 
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untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis tersebut. 

(Sutopo, 1998 : 8) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Kelurahan Bringin 

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang menjadi 

kota terbesar ke 5 di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Kota 

Semarang masih terdiri dari 5 Kecamatan yang kemudian pada tahun 1976 

dilakukan pemekaran wilayah yang pertama dengan jumlah menjadi 9 kecamatan. 

(www.wikipedia.kotasemarang diakses tanggal 25 februari 2016). 

Sesuai pasal 9 Peraturan Pemerintah  Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II 

Purbolinggo, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di 

Wilayah Kotamdya Dati II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I 

Jateng menetapkan Kecamatan-Kecamatan di wilayah Kotamadya Dati II 

Semarang, dengan semakin berkembangnya Kota Semarang ini, dilakukan 

pemekeran wilayah yang kedua dan ditata ulang pada tahun 1992, sehingga Kota 

Semarang mencakup wilayah seperti saat ini yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 

177 Kelurahan dengan luas wilayah mencapai 373,67 km
2
.  

Dari 16 kecamatan yang ada di Semarang, terdapat salah satu kecamatan 

yaitu Kecamatan Ngaliyan. Ngaliyan adalah sebuah kecamatan yang terletak di 

sebelah barat Kota Semarang berbatasan dengan kecamatan Mijen, Semarang 

http://www.wikipedia.kotasemarang/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mijen,_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Semarang_Barat,_Semarang
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Barat dan Tugu. Sebelum menjadi sebuah Kecamatan sendiri, Ngaliyan 

merupakan Kelurahan di dalam wilayan Kecamatan Tugu. Namun, melihat 

potensi pengembangan dan luas wilayahnya, maka akhirnya Ngaliyan berubah 

menjadi sebuah Kecamatan. Kelurahan yang terdapat di kecamatan ini adalah 

Podorejo, Wates, Bringin, Ngaliyan, Bambankerep, Kalipancur, Purwoyoso, 

Tambakaji, Gondoriyo, Wonosari. 

Salah satu Kelurahannya yaitu Kelurahan Beringin dulu ketika belum 

terjadinya pemekaran masih berbentuk Desa, yaitu Desa Gondoriyo. Kelurahan 

Beringin memiliki luas daerah/wilayah 106.458 m2, yang berbatasan dengan 

Kelurahan Tambakaji sebelah utara, Kelurahan Wates sebelah selatan, Kelurahan 

Ngaliyan sebelah timur dan Kelurahan Gondoriyo sebelah barat. Kelurahan 

Beringin memiliki total luas tanah bengkok 900,00 Ha yang dibagi menjadi 

beberapa fasilitas umum, kantor pemerintahan, sekolah, sawah, kebun dan lain-

lain. Termasuk juga didalamnya adalah objek dari penelian skripsi ini yaitu tanah 

Milik Bapak Alm Hadi Muchtar dengan tanah eks bengkok milik Kelurahan 

Beringin. (Profil dan Peta Monografi Kelurahan Beringin) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Semarang_Barat,_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Tugu,_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Podorejo,_Ngaliyan,_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Wates,_Ngaliyan,_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Bringin,_Ngaliyan,_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Ngaliyan,_Ngaliyan,_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Bambankerep,_Ngaliyan,_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalipancur,_Ngaliyan,_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Purwoyoso,_Ngaliyan,_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Tambakaji,_Ngaliyan,_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Gondoriyo,_Ngaliyan,_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Wonosari,_Ngaliyan,_Semarang
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Gambar 4.1 Peta Kelurahan Beringin, Sumber : Kelurahan Beringin 

4.1.2 Proses Tukar Menukar Tanah Milik dengan Tanah Eks Bengkok di 

Kelurahan Beringin 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tukar menukar adalah pengalihan 

kepemilikan barang milik negara daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah, antara pemerintah daerah, atau antar pemerintah pusat 

daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang 

sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. 

Tukar menukar tanah di Kelurahan Beringin terjadi pada tahun 1978 

antara Kelurahan Beringin (setelah pemekaran) dengan Alm Bapak Hadi Muchtar. 

Tanah Alm Bapak Hadi Muchtar pada saat itu berstatus tanah milik yang ditukar 

dengan tanah bengkok milik Kelurahan Beringin. Alasannya ketika tahun 1978 

Pemerintah mempunyai program Inpres (Instruksi Presiden) untuk mendirikan 

sekolah di daerah-daerah yang belum memiliki Sekolah Dasar (SD). Karena tanah 
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bengkok pada waktu itu berada jauh di dalam atau tidak strategis, maka kelurahan 

berinisiatif untuk menukar tanah bengkok tersebut dengan tanah Alm Bapak Hadi 

Muchtar yang berada di pinggir jalan raya dan lebih strategis. 

“Dulu tahun 1978 pemerintah memiliki program yaitu pembangunan 

SD Inpres (Instruksi Presiden) untuk daerah-daerah yang belum ada 

SD. Karena dulu tanah-tanah bengkok letaknya berada didalam atau 

tidak strategis sehingga dicari tempat yang strategis dan pilihan jatuh 

pada tanah milik Alm Hadi Muchtar itu.” 

(Sumber : Wawancara dengan Drs. Puput Widhiatmoko selaku 

Lurah Beringin tanggal 30 mei 2016 pukul 09.00) 

 

Gambar 4.2 Tanah Milik Alm Hadi Muchtar yang kini menjadi SD 

Beringin 01 dan menjadi objek tukar menukar 

 

Tanah milik Alm Bapak Hadi Muchtar seluas 2000m
2 

ditukar dengan 

tanah bengkok seluas 6000m
2
, walaupun tanah bengkok milik Kelurahan jauh 

lebih luas dari pada tanah milik alm Bapak Hadi Muchtar, nilainya dianggap sama 

karena mengingat tanah milik Alm Bapak Hadi Muchtar berada lebih strategis 

dibanding tanah bengkok. Namun ketika terjadinya tukar menukar pada tahun 

1978 itu, para pihak melakukan perjanjian secara lisan tanpa melibatkan pejabat 
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berwenang yaitu PPAT atau saksi-saksi yang dapat membuktikan kebenaran 

terjadinya tukar menukar tanah diantara kedua belah pihak tersebut. 

“Bapak saya dulu ditawari oleh Kepala Desa pada jaman itu untuk 

menukarkan tanah yang sekarang jadi SD itu dengan tanah milik 

desa. Tanah milik bapak luasnya 2000m
2 

ditukar dengan tanah desa 

atau tanah bengkok itu dengan luas 6000m
2
. Pada waktu terjadinya 

tukar menukar ya terjadi begitu saja, ini sekarang jadi milik bapak 

dan tanah yang itu jadi milik desa dan akan di bangun sekolah. Tapi 

surat-suratnya tidak langsung diurus pada saat itu.” 

(Sumber : Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku ahli waris alm 

Bapak Hadi Muchtar tanggal 1 juni 2016 pukul 15.00) 

 

 

Gambar 4.3 Tanah eks bengkok yang menjadi objek tukar menukar 

 

Peneliti juga mencoba menelusuri kebenaran tukar menukar yang terjadi 

di Kelurahan Beringin melalui wawancara dengan warga sekitar yaitu Ibu Narti 

berusia 60 tahun. Tanah yang kini dijadikan bangunan SD Beringin 01 telah 

diakui bahwa tanah tersebut dulunya memang milik Alm Bapak Hadi Muchtar 

lalu oleh Kelurahan di ganti dengan tanah bengkok dan tanah eks bengkok 



58 
 

 

hingga saat ini masih berupa sawah yang dikerjakan oleh orang kepercayaan 

Alm Hadi Muchtar.  

“Itu dulunya memang benar tanah milik Bapak Hadi Muchtar, lalu 

oleh Kelurahan di ganti dengan tanah bengkok karena mau dibangun 

sekolahan ini. Tanah bengkok itu sekarang berupa sawah yang 

digarap oleh Pak Slamet orang kepercayaan keluarga Pak Muchtar.” 

(Sumber : Wawancara dengan Ibu Narti selaku warga sekitar tanggal 

4 agustus 2016 pukul 16.00) 

 

Selain Ibu Narti, peneliti juga menanyakan kepada Bapak Prasojo berusia 

72 tahun selaku yang dituakan di Kelurahan Beringin tersebut, beliau mengatakan 

Beringin berubah menjadi kelurahan sekitar tahun 1992 atau 1993, pada waktu itu 

masih bernama Desa Gondoriyo lalu berganti dengan Kelurahan Beringin. Tanah 

bengkok yang kini dimiliki oleh Alm Hadi Muchtar tersebut berupa persawahan 

sampai dengan saat ini, dan SD Beringin 01 tersebut dulu berupa tanah kosong 

yang ditumbuhi tanaman liar. Tukar menukar tanah antara Alm Hadi Muchtar 

dengan pihak Desa waktu itu memang terjadi karena adanya perintah untuk 

membangun SD di daerah ini karena dulu disekitar sini memang tidak ada 

sekolah. Ketika tanah bengkok menjadi  milik Alm Hadi Muchtar dia langsung 

melanjutkan penggarapan sawah yang pada saat itu memang sedang berjalan, dan 

sampai saat ini sawah tersebut masih menghasilkan.  

“Beringin berubah menjadi kelurahan sekitar tahun 1992 atau 1993, 

pada waktu itu masih bernama Desa Gondoriyo lalu berganti dengan 
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Kelurahan Beringin. Tanah bengkok yang kini dimiliki oleh Alm 

Hadi Muchtar tersebut berupa persawahan sampai dengan saat ini, 

dan SD Beringin 01 tersebut dulu berupa tanah kosong yang 

ditumbuhi tanaman liar.  Tukar menukar yang terjadi antara Alm 

Hadi Muchtar dengan pihak Desa waktu itu memang terjadi karena 

adanya perintah untuk membangun SD di daerah ini. Setahu saya 

proses dalam tukar menukar tanah yang terjadi saat itu hanya terjadi 

begitu saja. Ketika tanah bengkok menjadi Alm Hadi Muchtar dia 

langsung melanjutkan penggarapan sawah yang pada saat itu 

memang sedang berjalan, dan sampai saat ini sawah tersebut masih 

menghasilkan.” 

(Sumber : Wawancara dengan Bapak Prasojo selaku warga sekitar 

Kelurahan Beringin, tanggal 14 agustus 2016 pukul 19.00) 

 

Peneliti mencoba mencari penjelasan dari Pemerintah Kota terkait 

permasalahan ini. Ketika kasus ini muncul, Pemerintah mengaku tidak 

mengatahui bagaimana tukar menukar tanah tersebut bisa terjadi. Awalnya 

Pemerintah mendapat laporan bahwa ada komplain dari salah seorang ahli waris 

Alm Bapak Hadi Muchtar yang ingin mensertifikatkan tanah eks bengkok yang 

diakui sebagai miliknya namun saat ini tanah tersebut sudah menjadi milik 

Pemerintah Kota. Pihak Pemerintah Kota perlu mempelajari dan mengkaji aturan 

yang ada saat ini untuk menyelesaikan permasalahan ini serta 

mengkonsultasikannya kepada pihak-pihak terkait. 

“Awalnya saya tidak mengetahui adanya permasalahan ini, namun 

ternyata suatu hari terdapat komplain dari ahli waris alm Bapak Hadi 

Muchtar ketika dia ingin mensertifikatkan haknya tidak bisa. Karena 

pada saat ini tanah yang di hakinya telah menjadi aset Pemerintah 

Kota. Apabila ditanya proses penyelesaiannya perlu pengkajian 

terhadap aturan yang ada saat ini dan kami pihak Pemerintah Kota 

perlu mempelajari dan mengkonsultasikan masalah ini kepada pihak-

pihak terkait.” 
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(Sumber : Wawancara dengan Dwi Budi, SE selaku Staf 

Pemerintahan Sub Bagian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Semarang tanggal 31 mei 2016 pukul 10.00) 

 

Kelurahan Beringin sedikit banyaknya juga berperan dalam menanggapi 

permasalahan ini. Kelurahan hanya sebatas menjembatani permasalahan yang 

terjadi antara Ahli Waris Alm Bapak Hadi Muchtar dengan Pemerintah Kota. 

Karena saat permasalahan ini diangkat status Kelurahan tidak lagi memiliki 

Tanah Eks Bengkok yang dipermasalahkan, hanya karena objek yang 

disengketan berada di Kelurahan Beringin sehingga Kelurahan Beringin menjadi 

sorotan utama dalam permasalahan ini.  

“Saat ini peran Kelurahan hanya sebatas menjembatani 

permasalahan yang terjadi antara Ahli Waris Alm Bapak Hadi 

Muchtar dengan Pemerintah Kota. Karena saat permasalahan ini 

diangkat status Kelurahan tidak lagi memiliki Tanah Eks Bengkok 

yang dipermasalahkan, hanya karena objek yang disengketan berada 

di Kelurahan Beringin sehingga Kelurahan Beringin menjadi sorotan 

utama dalam permasalahan ini.” 

(Sumber : Wawancara dengan Drs. Puput Widhiatmoko selaku 

Lurah Beringin tanggal 30 mei 2016 pukul 09.00) 

 

Mengetahui kronologis tukar menukar yang terjadi di Kelurahan Beringin, 

peneliti menanyakan tentang mekanisme tukar menukar yang seharusnya 

dilakukan sesuai dengan aturan yang ada sehingga nantinya tidak menimbulkan 

permasalahan yang dapat merugikan para pihak. Pemerintah saat ini berpatokan 

pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Disana terdapat aturan-aturan yang 

semestinya diikuti secara rinci agar tidak timbul konflik. Terkait kasus ini yang 
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terpenting dalam proses tukar menukar terhadap tanah Pemerintah Daerah yaitu 

harus adanya persetujuan DPRD, karena tukar menukar eks tanah bengkok 

memerlukan surat pelepasan tanah yang dikeluarkan oleh Walikota.  

“Terkait aturan tentang tukar menukar yang berlaku untuk saat ini 

yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah. Disana terdapat aturan-aturan yang semestinya 

diikuti secara rinci agar tidak timbul konflik. Terkait kasus ini yang 

terpenting dalam proses tukar menukar terhadap tanah Pemerintah 

Daerah yaitu harus adanya persetujuan DPRD, karena tukar menukar 

eks tanah bengkok memerlukan surat pelepasan tanah yang 

dikeluarkan oleh walikota.” 

(Sumber : Wawancara dengan Dwi Budi, SE selaku Staf 

Pemerintahan Sub Bagian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Semarang tanggal 31 mei 2016 pukul 10.00) 

 

Apabila tukar menukar dilakukan tahapan yang sesuai dengan aturan 

tersebut, tentunya akan memudahkan proses selanjutnya dalam penerbitan 

sertifikat hak atas tanah. Akan tetapi terhadap kasus apapun kalau tidak ada bukti 

tertulis atau akta autentik yang diyakini sebagai bukti kepemilikan atau 

perjanjian yang sah akan sulit untuk diproses. Karena perjanjian secara lisan saja 

sebenarnya tidak diakui karena yang mengetahui hanya kedua belah pihak saja.  

“Terhadap kasus apapun kalau tidak ada bukti tertulis atau akta 

autentik yang diyakini sebagai bukti kepemilikan atau perjanjian 

yang sah ya akan sulit untuk diproses. Karena perjanjian secara lisan 

saja sebenarnya tidak diakui karena yang mengetahui hanya kedua 

belah pihak saja.” 

(Sumber : Wawancara dengan Suroso, SH selaku Kasubsi Penetapan 

Hak Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 30 mei pukul 13.00) 
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4.1.3 Faktor Penyebab Sengketa Tukar Menukar Tanah Milik 

dengan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Beringin 

Adanya peristiwa tukar menukar tentu saja melahirkan suatu hubungan 

antara kedua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perikatan tersebut 

didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Berdasarkan asas 

perjanjian, maka syarat sahnya perjanjian tukar menukar juga mengikuti syarat 

sahnya perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam pasal 1320 

KUHPerdata; 

1. Adanya kata sepakat para pihak, 

2. Dilakukan oleh orang yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan 

hukum, 

3. Sesuatu hal tertentu,  

4. Causa yang halal. 

Perbuatan-perbuatan hukum berupa jual beli, tukar menukar, hibah, 

pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan atau hibah wasiat 

dilakukan oleh para pihak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Timbulnya sengketa hukum  bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) 

yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status 

tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh 

penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.  

Tukar menukar tanah yang terjadi di Kelurahan Beringin prosesnya 

belum selesai. Karena surat pelepasan dari Walikota sampai saat ini tidak 

pernah dikeluarkan. Adanya surat pelepasan bisa menjadi bukti bahwa tanah 
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eks bengkok tersebut tidak menjadi hak Pemerintah Kota lagi atau berarti sudah 

mendapat persetujuan dari Walikota untuk berpindah kepemilikan. Karena surat 

pelepesan tidak pernah keluar, pihak ahli waris kesulitan dalam 

mensertifikatkan tanah eks bengkok tersebut. Jika di proses dengan aturan yang 

berlaku saat ini maka pihak ahli waris akan kesulitan dalam membuktikan tanah 

tersebut adalah haknya. 

“Sebenarnya proses tukar menukar yang terjadi di Kelurahan 

Beringin itu belum selesai, karena surat pelepasan dari Walikota 

belum keluar. Jadi tukar menukar yang terjadi tahun 1978 apabila di 

samakan dengan aturan yang ada saat ini dokumen-dokumen yang 

diperlukan tidak cukup untuk dijadikan bukti. Karena surat 

pelepasan menjadi bukti bahwa eks tanah bengkok tersebut tidak 

menjadi hak Pemerintah Kota lagi atau berarti sudah mendapat 

persetujuan dari Walikota untuk berpindah kepemilikan. Tapi kalau 

surat pelepasan saja tidak ada bagaimana cara ahli waris untuk 

membuat sertifikat hak milik atas eks tanah bengkok tersebut. Itulah 

yang jadi permasalahannya.” 

 

(Sumber : Wawancara dengan Dwi Budi, SE selaku Staf 

Pemerintahan Sub Bagian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Semarang tanggal 31 mei 2016 pukul 10.00) 

 

Perubahan status menjadi Kelurahan Beringin berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah 

Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbolinggo, Cilacap, Wonogiri, Jepara 

dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamdya Dati II Semarang 

dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jateng menetapkan Kecamatan-

Kecamatan di wilayah Kotamadya Dati II Semarang yang terdiri dari 9 

Kecamatan di tata kembali menjadi 16 Kecamatan yang mencakup 177 

Kelurahan. Guna meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan melaksanakan fungsi-
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fungsi Pemerintahan perlu dibentuk Kelurahan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan syarat administrasi, syarat 

teknis dan syarat kewilayahan. Kemudian dilanjutkan dengan menginventarisasi 

tanah-tanah bengkok pada tahun 1993 menjadi tanah eks bengkok. 

“Sebenarnya pemerintah disini hanya melanjutkan proses tukar 

menukar yang terjadi di kelurahan beringin tersebut. Karena 

mengingat kejadiannya sebenarnya sudah lama sekali dan saat itu 

terjadi pemerintah tidak terlibat, sampai dengan keluarnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan 

di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbolinggo, 

Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di 

Wilayah Kotamdya Dati II Semarang dalam Wilayah Propinsi 

Daerah Tingkat I Jateng menetapkan Kecamatan-Kecamatan di 

wilayah Kotamadya Dati II Semarang. Kemudian dilanjutkan dengan 

menginventarisasi tanah-tanah bengkok pada tahun 1993 menjadi 

tanah eks bengkok.” 

(Sumber : Wawancara dengan Dwi Budi, SE selaku Staf 

Pemerintahan Sub Bagian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Semarang tanggal 16 agustus 2016 pukul 10.00) 

 

Lebih jelasnya lagi dapat dilihat juga dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan 

penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, terdapat 

dalam pasal 10 ayat (1) : Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah 

dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yanng tersedia di 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dan pasal 12 ayat (1) : Berubahnya status 

Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan 

Desa menjadi Kekayaan Daerah Kebupaten/Kota. 
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Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang telah 

menginventarisasi tanah-tanah yang kini berstatus tanah eks bengkok didalam 

Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A dengan kode lokasi  

[11.30.50.15.03.00.XX.01] untuk Kelurahan Beringin. Disana juga 

membuktikan bahwa tanah eks bengkok berupa sawah yang dimiliki oleh Alm 

Bapak Hadi Muchtar telah diinventarisasi menjadi aset Pemerintah Kota. 

Kemudian peneliti juga mendapatkan bukti sertifikat Hak Pakai atas SD 

Beringin 01 dengan nomor sertifikat 11.01.07.03.4.00006 dan Pemerintah Kota 

sebagai pemegang haknya. 

Kelurahan mengatakan bahwa surat pelepasan tidak pernah dikeluarkan 

oleh Pihak Pemerintah, dan kelurahan juga tidak pernah menguasai tanah 

tersebut setelah terjadinya tukar menukar. Seiring berjalannya waktu, tanah eks 

bengkok dan SD Beringin 01 tersebut berubah status menjadi tanah Pemerintah 

Kota. 

“Surat pelepasan dari Walikota tidak pernah keluar sehingga ahli 

waris tidak dapat mensertifikatkan tanah tersebut karena masih 

berupa tanah bengkok. Kemudian seiring berjalannya waktu ternyata 

tanah bengkok tersebut telah berubah menjadi aset Pemerintah Kota, 

kedua tanah tersebut telah berubah status milik aset Pemerintah 

Kota. Demi mendapatkan haknya ahli waris mensegel SD Beringin 

01 tersebut.” 

 

(Sumber : Wawancara dengan Drs. Puput Widhiatmoko selaku 

Lurah Beringin tanggal 30 mei 2016 pukul 09.00) 

 

Bapak Prasojo juga memberikan penjelasan terkait permasalahan yang 

terjadi akibat tukar menukar tanah di Kelurahan Beringin tersebut, beliau 
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mengatakan bahwa munculnya permasalahan ini berawal dari hendak dijualnya 

tanah bengkok tersebut oleh ahli waris Alm Hadi Muchtar, namun karena dulu 

sertifikatnya tidak langsung diurus dan masih berstatus tanah bengkok jadi tidak 

bisa dijual. Mungkin karena perubahan Desa Gondoriyo menjadi Kelurahan 

Beringin, tanah-tanah bengkok milik Desa Gondoriyo berubah status menjadi 

milik Pemerintah Kota, termasuk tanah Alm Hadi Muchtar tersebut. Karena 

semua perangkat desa diganti oleh Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh 

Pemerintah, tidak melalui hasil dari tanah bengkok lagi. 

“Munculnya permasalahan ini berawal dari hendak dijualnya tanah 

bengkok tersebut oleh ahli waris, namun karena dulu sertifikatnya 

tidak langsung diurus dan masih berstatus tanah bengkok jadi tidak 

bisa dijual. Mungkin berubahnya Desa Gondoriyo menjadi 

Kelurahan Beringin, jadi tanah-tanah bengkok milik Desa 

Gondoriyo berubah status menjadi milik Pemerintah Kota, termasuk 

tanah Alm Hadi Muchtar tersebut. Karena semua perangkat desa 

diganti oleh Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh Pemerintah, tidak 

melalui hasil dari tanah bengkok lagi.” 

 

(Sumber : Wawancara dengan Bapak Prasojo selaku warga sekitar 

Kelurahan Beringin, tanggal 14 agustus 2016 pukul 19.00) 

 

Peneliti menanyakan kepada Pemerintah Kota perihal bagaimana surat 

pelepasan bisa dikeluarkan, keluarnya surat pelepasan hak atas tanah didasari 

untuk kepentingan pegawai dan anggota DPRD dalam bentuk tanah kapling untuk 

perumahan (hak milik), untuk kepentingan suatu badan hukum seperti Koperasi, 

Yayasan atau Badan Sosial/amal lainnya (Hak Pakai), untuk kepentingan umum 

seperti pertokoan, gelanggang olah raga dan kebudayaan Kesenian (Hak Pakai 

atau Hak Guna Bangunan), Mesjid, Gereja dan rumah ibadah, sekolah, dan 
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lainnya. Pelepasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Daerah dikenal 2 

(dua) cara, yakni: 

a. Pelepasan dengan cara pembayaran ganti rugi (dijual), dan 

b. Pelepasan dengan cara tukar menukar. 

Tujuanya yaitu untuk meningkatkan tertib administrasi pelepasan hak atas tanah 

dan atau bangunan dengan cara ganti rugi atau dengan cara tukar menukar dalam 

rangka pengamanan barang/aset Daerah, mencegah terjadinya kerugian Daerah 

sebagai akibat dan adanya pelepasan dengan cara ganti rugi atau cara tukar 

menukar, meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/asset Daerah untuk 

kepentingan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

“Surat pelepasan dikeluarkan oleh Walikota untuk kepentingan 

pegawai dan anggota DPRD untuk perumahan (hak milik), untuk 

kepentingan suatu badan hukum seperti Koperasi, Yayasan atau 

Badan Sosial/amal lainnya (Hak Pakai), untuk kepentingan umum 

seperti pertokoan, gelanggang olah raga dan kebudayaan Kesenian 

(Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan), Mesjid, Gereja dan rumah 

ibadah, sekolah, dan lainnya. Pelepasan hak atas tanah dan bangunan 

Pemerintah Daerah dikenal dengan dua cara yaitu dengan ganti rugi 

dan tukar menukar. Tujuan dikeluarkannya surat pelepasan adalah 

untuk tertib administrasi, mencegah terjadinya kerugian daerah, 

meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/asset daerah.” 

(Sumber : Wawancara dengan Dwi Budi, SE selaku Staf 

Pemerintahan Sub Bagian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Semarang tanggal 31 mei 2016 pukul 10.00) 

 

Kemudian peneliti mencari tahu alasan surat pelepasan menjadi faktor 

utama dalam mensertifikatkan hak peralihan atas tanah. Mekanisme 

pendaftaran tanah harus melalui persyaratan-persyaratan yang ada pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jika 
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ada pelimpahan hak dari pihak satu ke pihak lain maka ada pengalihan akte. Itu 

merupakan syarat penting dalam hal pembuatan sertifikat tanah. Apabila yang 

menjadi objek adalah tanah bengkok atau eks tanah bengkok dimana tanah 

tersebut merupakan tanah Desa/Pemerintah berarti harus adanya surat 

pelepasan terlebih dahulu.  

”Mekanisme pendaftaran tanah harus melalui persyaratan-

persyaratan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jika ada pelimpahan hak dari pihak 

satu ke pihak lain maka ada pengalihan akte. Itu merupakan syarat 

penting dalam hal pembuatan sertifikat tanah. Apabila yang menjadi 

objek adalah tanah bengkok atau eks tanah bengkok dimana tanah 

tersebut merupakan tanah Desa/Pemerintah berarti harus adanya 

surat pelepasan terlebih dahulu. Jika tidak ada maka akan kesulitan 

dalam melakukan pensertifikatan.” 

 

(Sumber : Wawancara dengan Suroso, SH selaku Kasubsi Penetapan 

Hak Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 30 mei pukul 13.00) 

 

Dalam proses pendaftran tanah terdapat salah satu tahapan yaitu 

pembuktian hak, dimana tahan ini menjadi salah satu penyebab dalam 

permasalahan tukar menukar tanah ini. Seperti yang terdapat didalam pasal 24 

ayat 1 : Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari 

konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak 

tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang 

bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam 

pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam 

pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, 

pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Proses Tukar Menukar Tanah Milik dengan Tanah Eks 

Bengkok di Kelurahan Beringin 

Tukar menukar termasuk didalam peralihan hak atas tanah yang dialihkan 

dari pihak satu ke pihak yang lain, dimana diantara kedua belah pihak nantinya 

akan melahirkan perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang telah diatur 

dalam pasal 1541 sampai dengan pasal 1546 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata). Dahulu ketika jaman penjajahan Belanda, Masyarakat 

Indonesia lebih mengenal istilah tukar menukar dengan kata Tukar Guling atau 

Ruislag yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut tukar lalu, yang 

artinya bertukar barang dengan tidak menambahkan uang. 

(www.referensimakalah.com diakses tanggal 1 maret 2016) 

Tukar menukar berbeda dengan jual-beli, kalau dalam hal jual beli ada 

pembeli yang membayar sejumlah uang dan penjual menyerahkan tanah miliknya. 

Maka dalam tukar menukar satu pihak yang mempunyai hak milik atas tanah 

menukarkan dengan tanah atau barang lain milik pihak lain. Dan sejak penyerahan 

itu, maka hak milik atas tanah pihak yang semula berpindah kepada pihak yang 

baru. (Wantjik Saleh 1977 : 34) 

Tukar menukar tanah milik dengan tanah eks bengkok di Kelurahan 

Beringin terjadi pada tahun 1978, yang mana tanah milik diakui sebagai 

kepunyaan Alm Hadi Muchtar dan tanah bengkok yang saat itu dimiliki oleh Desa 

Gondoriyo sebelum adanya pemekaran dan berubah status menjadi Kelurahan 

http://www.referensimakalah.com/
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Beringin pada tahun 1992. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 

jika dilihat dari sistem pemerintahan desa maka tanah bengkok merupakan gaji 

atau upah bagi Kepala Desa dan Perangakat Desa untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan keluarganya selama masih menjabat jabatannya karena Kepala Desa 

dan Perangkat Desa tidak digaji oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah 

Pusat dan bukan merupakan Pegawai Negeri. Bentuk dari pada tanah bengkok 

tersebut bermacam macam, dapat berupa tanah persawahan, tanah kering atau 

tanah tegalan maupun berupa kolam ikan atau tambak. 

Terhadap peralihan hak milik, peralihan hak milik dapat dilakukan dengan 

jual beli, tukar menukar, penghibahan, pemberian dengan wasiat, perwakafan 

tanha milik, serta menjadikan hak milik sebagai jaminan hutang dengan dibebani 

hak tanggungan dan karena pelepasan hak. Peralihan hak milik tersebut dapat 

dilakukan baik untuk selama-lamanya, seperti jual beli lepas, tukar menukar, 

penghibahan. Pemberian dengan wasiat dan perwakafan tanah milik serta 

pelepasan hak, maupun peralihan hak untuk sementara waktu seperti menjadikan 

hak milik sebagai jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan, dan jual beli 

sementara. (Arba 2015 : 100) 

Pada tahun 1978 Pemerintah mempunyai program Inpres (Instruksi 

Presiden) untuk mendirikan sekolah di daerah-daerah yang belum memiliki 

Sekolah Dasar (SD), termasuk di Desa Gondoriyo. Karena tanah bengkok pada 

waktu itu berada jauh di dalam atau tidak strategis, maka pihak Desa Gondoriyo 

berinisiatif untuk menukar tanah bengkok tersebut dengan tanah Alm Bapak Hadi 

Muchtar yang berada di pinggir jalan raya dan lebih strategis. Tanah milik Alm 
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Bapak Hadi Muchtar seluas 2000m
2 

ditukar dengan tanah bengkok seluas 6000m
2
, 

walaupun tanah bengkok milik Desa Gondoriyo jauh lebih luas dari pada tanah 

milik alm Bapak Hadi Muchtar, nilainya dianggap sama karena mengingat tanah 

milik Alm Bapak Hadi Muchtar berada lebih strategis dibanding tanah bengkok. 

Namun ketika terjadinya tukar menukar pada tahun 1978, para pihak melakukan 

perjanjian secara lisan tanpa melibatkan pejabat berwenang yaitu Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) atau menghadirkan saksi-saksi ketika proses tukar menukar 

terjadi. 

Perlu diketahui bahwa di dalam hukum acara perdata, sebagai hukum 

formil yang mengatur bagaimana cara menegakkan hukum perdata materiil, 

terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 , alat-alat bukti tersebut 

terdiri dari : 

a. bukti tulisan, 

b. bukti dengan saksi, 

c. persangkaan, 

d. pengakuan, dan 

e. sumpah. 

Serta mengingatkan adanya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang 

syarat sahnya suatu Perjanjian, ada 4 yaitu : 

a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 

b. secakapan untuk membuat suatu perikatan, 

c. suatu hal tertentu, 
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d. suatu sebab yang halal. 

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, 

tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan 

suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang 

dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang 

membuatnya. Namun demikian, dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, 

lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu 

adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu 

surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses 

pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-

pihak yang terkait. 

Untuk mempermudah memahami proses tukar menukar tanah di 

Kelurahan Beringin peneliti mencoba membuat proses tersebut dalam bentuk 

bagan sebagai berikut : 

Bagan 4.1 Proses Tukar Menukar Tanah di Kelurahan Beringin tahun 1978 

 

       

     Tukar Menukar 

 

    Identifikasi berdasarkan penelitian 

 

 

Tanah Milik Alm 

Hadi Muchtar 
Tanah Bengkok 

1. Dilakukan secara lisan oleh 

kedua belah pihak. 

2. Tidak ada perjanjian hitam diatas 

putih yang melibatkan pejabat 

berwenang yaitu PPAT. 
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Penjelasan Bagan : 

Tukar menukar tanah milik dengan tanah bengkok yang terjadi tahun 1978 

tersebut diidentifikasikan berdasarkan penelitian dilakukan secara lisan oleh 

kedua belah pihak, dan tidak melibatkan pejabat berwenang yaitu PPAT dalam 

pembuatan perjanjian. 

Demi memperoleh kebenaran terjadinya tukar menukar tersebut, peneliti 

mencari tahu dari beberapa warga sekitar Kelurahan Beringin, salah satunya yaitu 

Ibu Narti berusia 60 tahun mengatakan bahwa tanah yang kini dijadikan bangunan 

SD Beringin 01  dulunya memang benar milik Alm Bapak Hadi Muchtar lalu oleh 

pihak Desa Gondoriyo di ganti dengan tanah bengkok dan tanah bengkok hingga 

saat ini masih berupa sawah yang dikerjakan oleh orang kepercayaan Alm Hadi 

Muchtar. Selain Ibu Narti, peneliti juga menanyakan kepada Bapak Prasojo 

berusia 72 tahun selaku yang dituakan di sekitar Kelurahan Beringin saat ini, 

beliau mengatakan bahwa Desa Gondoriyo berubah menjadi Kelurahan Beringin 

sekitar tahun 1992-1993. Tanah bengkok yang kini dimiliki oleh Alm Hadi 

Muchtar tersebut berupa persawahan sampai dengan saat ini, dan SD Beringin 01 

tersebut dulu berupa tanah kosong yang ditumbuhi tanaman liar. Tukar menukar 

tanah antara Alm Hadi Muchtar dengan pihak Desa waktu itu memang terjadi 

karena adanya perintah untuk membangun SD di daerah ini karena dulu disekitar 

sini memang tidak ada sekolah. Ketika tanah bengkok menjadi  milik Alm Hadi 

Muchtar dia langsung melanjutkan penggarapan sawah yang pada saat itu 

memang sedang berjalan, dan sampai saat ini sawah tersebut masih menghasilkan. 
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Sesuai penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Prasojo bahwa ketika 

proses tukar menukar tanah tersebut terjadi, Alm Hadi Muchtar langsung 

melanjutkan penggarapan sawah tanah bengkok itu berarti sudah membuktikan 

tukar menukar tanah milik dengan tanah bengkok di Kelurahan Beringin memang 

terjadi. Hanya saja secara administratif tidak diselesaikan oleh para pihak secara 

tuntas pada waktu itu sehingga kini menimbulkan permasalahan baru akibat 

proses tukar menukar tanah yang belum selesai. 

Permasalahan terhadap tukar menukar tanah di Kelurahan Beringin ini 

muncul ketika adanya komplain dari pihak ahli waris Alm Hadi Muchtar yang 

hendak mensertifikatkan tanah bengkok menjadi hak milik karena akan dijual 

namun tidak bisa. Apalagi saat ini tanah bengkok tersebut telah berubah menjadi 

tanah eks bengkok yang menjadi asset Pemerintah Kota. Perubahan tersebut 

terjadi secara otomatis melalui perubahan status Desa Gondoriyo menjadi 

Kelurahan Beringin, dimana segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh desa 

beralih menjadi asset Pemerintah Kota. 

Berdasarkan penjelasan yang didapat dari Dwi Budi, SE selaku Staf 

Pemerintahan Sub Bagian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Semarang, apabila permasalahan yang timbul akibat tukar menukar tanah tersebut 

hendak diproses lebih jauh, tentu saja harus mengikuti aturan yang ada saat ini. 

Tidak bisa hanya berpatokan pada apa yang terjadi pada tahun 1978 silam. 

Pemerintah Kota perlu mempelajari dan mengkaji aturan yang ada saat ini untuk 

menyelesaikan permasalahan ini serta mengkonsultasikannya kepada pihak-pihak 

terkait. 
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Kegiatan tukar menukar tanah memang diakui dan diperbolehkan untuk 

dilakukan, selama dalam prosesnya tukar menukar yang melibatkan Barang Milik 

Negara/Daerah harus sesuai aturan yang ada serta harus mendapat persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dapat dilihat 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Brang 

Milik Negara/Daerah pasal 45 : “(2) Pemindahtanganan barang milik 

negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau 

disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 67 ayat (1) : Tukar Menukar 

Barang Milik Daerah seharusnya dilakukan dengan cara : 

a. Pengguna barang melalui pengguna barang mengajukan usul tukar 

menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada 

Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan dan kelengkapan data. 

b. Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji pertimbangan 

perlunya tukar menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis. 

c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui dan 

menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

yang akan dipertukarkan. 
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d. Proses persetujuan tukar menukar Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

e. Pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman 

pada persetujuan  Gubernur/Bupati/Walikota. 

f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti 

harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. 

Pejabat pengelola barang milik daerah telah diatur dalam Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah sebagai 

pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan 

bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik 

daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri tersebut, dapat diartikan 

bahwa persetujuan dari Kepala Daerah terhadap pemindahtanganan Barang Milik 

Daerah merupakan syarat yang mutlak atau harus dilakukan terlebih dahulu 

karena merupakan tanggung jawab Kepala Daerah dalam mengelola Barang Milik 

Daerah tersebut. Termasuk didalamnya pemindahtanganan melalui tukar 

menukar. 

Apabila persetujuan dari Kepala Daerah telah diperoleh, maka proses 

selanjutnya akan dikeluarkan surat pelepasan untuk tanah eks bengkok. Dengan 

adanya surat pelepasan dari Kepala Daerah, maka tanah eks bengkok yang 

dimiliki oleh Pemerintah Kota dapat beralih sehingga tanah tersebut dapat 

dijadikan hak baru sesuai ketentuan undang-undang dan sesuai keperluannya. 
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4.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Sengketa di Kelurahan 

Beringin 

Timbulnya sengketa hukum bermula dari pengaduan suatu pihak 

(orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik 

terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat 

memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang berlaku. Sifat permasalahan dari suatu sengketa secara umum ada beberapa 

macam, yaitu : 

e. Masalah/persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan 

sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas 

tanah yang belum ada haknya. 

f. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan 

sebagai dasar pemberian hak (perdata). 

g. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan 

peraturan yang kurang/tidak benar. 

h. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis 

(bersifat strategis). (Rusmadi Murad, 1991 : 15) 

Adanya aduan yang diterima oleh pihak Pemerintah Kota bahwa salah 

seorang Ahli Waris Alm Bapak Hadi Muchtar menuntut haknya karena tidak 

dapat mensertifikatkan tanah bengkok yang kini berubah menjadi tanah eks 

bengkok. Perubahan status tanah bengkok menjadi tanah eks bengkok tidak terjadi 

tiba-tiba begitu saja. Aturan megenai perubahan tanah bengkok dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1979 jika dilihat dari sistem pemerintahan desa maka 
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tanah bengkok merupakan gaji atau upah bagi Kepala Desa dan Perangakat Desa 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya selama masih menjabat 

jabatannya karena Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak digaji oleh Pemerintah 

Daerah maupun Pemerintah Pusat dan bukan merupakan Pegawai Negeri, 

sedangkan dilihat dari sistem pemerintahan kelurahan maka tanah bengkok bukan 

merupakan penghasilan atau sebagai gaji yang digunakan untuk menghidupi 

keluarga Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan, namun tanah bengkok 

merupakan salah satu kekayaan milik Pemerintahan Daerah yang dikelola oleh 

Kelurahan, karena Aparat Pemerintah Kelurahan adalah Pegawai Negeri yang 

diangkat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sehingga mendapat gaji dari Pemerintah 

Daerah dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang 

kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Seperti halnya yang terjadi terhadap Kelurahan Beringin, yang dahulu 

berstatus sebagai Desa Gondoriyo, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 

Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 

Daerah Tingkat II Purbolinggo, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta 

penataan Kecamatan di Wilayah Kotamdya Dati II Semarang dalam Wilayah 

Propinsi Daerah Tingkat I Jateng menetapkan Kecamatan-Kecamatan di wilayah 

Kotamadya Dati II Semarang yang terdiri dari 9 Kecamatan di tata kembali 

menjadi 16 Kecamatan yang mencakup 177 Kelurahan. Guna meningkatkan 

Pelayanan Masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan perlu 

dibentuk Kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, 
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dengan mempertimbangkan syarat administrasi, syarat teknis dan syarat 

kewilayahan. Kemudian dilanjutkan dengan menginventarisasi tanah-tanah 

bengkok pada tahun 1993 menjadi tanah eks bengkok. 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang telah 

menginventarisasi tanah-tanah yang kini berstatus tanah eks bengkok melalui 

Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A dengan kode lokasi  

[11.30.50.15.03.00.XX.01] untuk Kelurahan Beringin. Disana membuktikan 

bahwa tanah eks bengkok berupa sawah yang dimiliki oleh Alm Bapak Hadi 

Muchtar telah diinventarisasi menjadi aset Pemerintah Kota, serta bukti sertifikat 

Hak Pakai atas SD Beringin 01 dengan nomor sertifikat 11.01.07.03.4.00006 dan 

Pemerintah Kota sebagai pemegang haknya. 

Kembali pada proses tukar menukar tanah yang terjadi pada tahun 1978 

yang secara administratif belum diselesaikan oleh para pihak secara tuntas. Ketika 

tukar menukar terjadi, seharusnya ada upaya yang dilakukan oleh desa untuk 

menindaklanjuti terkait administrasi pasca tukar menukar. Menurut Rusmadi 

Murad (1991 : 15) sesuai dengan maksud dan tujuan UUPA, khususnya mengenai 

usaha-usaha meletakkan dasar-dasar dalam rangka mengadakan kepastian hukum 

atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 19, 23, 32 dan 38 yang menghendaki 

agar pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat “rechts 

kadaster” dengan asas bahwa penguasaan saja terhadap suatu bidang tanah belum 

merupakan jaminan bahwa orang tersebut berhak atas tanahnya. Dari hal-hal 

tersebut, maka bukan suatu hal yang mustahil terbuka kemungkinan timbulnya 

perselisihan atau persengketaan hak baik materiil maupun secara formal.  
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Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa tidak ada itikad baik dari pihak 

desa dalam melindungi hak masyarakat. Secara jelas disebutkan dalam Undang-

undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum”. Namun bisa saja dikaitkan dengan masa pemerintahan saat itu 

mengingat peristiwa tukar menukar tanah ini terjadi tahun 1978 dimana pada saat 

itu merupakan era orde baru (tahun 1966-1998), dan terdapat pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi di era orde baru tersebut. Salah satunya yaitu hukum 

yang diskriminatif, hukum yang hanya berlaku bagi masyarakat menengah 

kebawah. Pejabat dan kalangan kelas atas menjadi golongan yang kebal hukum.  

Sesaat sebelum terjadinya perubahan status desa menjadi kelurahan 

seharusnya pihak desa memberitahukan kepada pihak Kelurahan Beringin perihal 

tukar menukar tanah yang terjadi tahun 1987 sehingga ketika proses 

penginventarisasian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota terjadi tanah bengkok 

yang hendak diinventarisasi dapat diurus surat pelepasannya. Seperti yang 

dikatakan oleh Dwi Budi, SE selaku Staf Pemerintahan Sub Bagian Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang bahwa tujuan dari adanya 

surat pelepasan yaitu untuk meningkatkan tertib administrasi pelepasan hak atas 

tanah dan atau bangunan dengan cara ganti rugi atau dengan cara tukar menukar 

dalam rangka pengamanan barang/aset Daerah, mencegah terjadinya kerugian 

Daerah sebagai akibat dan adanya pelepasan dengan cara ganti rugi atau cara 

tukar menukar, meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/asset Daerah 

untuk kepentingan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Seperti yang disampaikan Suroso, SH selaku Kasubsi Penetapan Hak 

Kantor Pertanahan Kota Semarang bahwa surat pelepasan menjadi faktor utama 

dalam mensertifikatkan hak peralihan atas tanah. Mekanisme pendaftaran tanah 

harus melalui persyaratan-persyaratan yang ada pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jika ada pelimpahan hak dari 

pihak satu ke pihak lain maka ada pengalihan akte. Itu merupakan syarat penting 

dalam hal pembuatan sertifikat tanah. Apabila yang menjadi objek adalah tanah 

bengkok atau tanah eks bengkok dimana tanah tersebut merupakan tanah 

Desa/Pemerintah berarti harus adanya surat pelepasan terlebih dahulu.  Karena 

didalam proses pendaftran tanah terdapat salah satu tahapan yaitu pembuktian 

hak, dimana tahapan ini menjadi salah satu penyebab dalam permasalahan tukar 

menukar tanah ini. Seperti yang terdapat didalam pasal 24 ayat 1 : “Untuk 

keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak 

lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa 

bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang 

kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara 

sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara 

sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak 

lain yang membebaninya”. Apabila tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat 

pembuktian , pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan 

fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-

turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat 

penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang 
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bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat dnegan kesaksian 

orang yang dapat dipercaya. 

Menurut Simon Fisher sebagaimana dikuti oleh Anita Dewi Anggraeni 

(2013:11) ada enam teori yang mengkaji dan mengalisis penyebab terjadinya 

sengketa yaitu salah satunya adalah teori kebutuhan manusia dimana sengketa 

disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia baik fisik, mental, dan sosial yang tidak 

terpenuhi atau dihalangi. Dengan tidak dipenuhi hak ahli waris yaitu 

mensertifikatkan tanah yang seharusnya menjadi haknya sehingga menjadi hal 

wajar apabila pemenuhan hak tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi 

sengketa. 

Untuk mempermudah memahami faktor yang mempengaruhi sengketa 

tukar menukar tanah di Kelurahan Beringin peneliti mencoba membuat faktor 

tersebut dalam bentuk bagan sebagai berikut : 

Bagan 4.2 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Sengketa di Kelurahan 

Beringin 

     

   Tukar menukar  

  

 

 

 

Tanah Milik 

Alm Hadi 

Muchtar 

Tanah 

Bengkok 

 Proses administrasi tidak selesai 

 Tidak ada itikad baik dari pihak desa 

ketika terjadi tukar menukar 

 Diskriminasi hukum di era orde baru 

Ahli waris tidak dapat 

mensertifikatkan haknya 

Ahli waris mensegel SD 

Beringin 01 dan mengajukan 

gugatan 
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Penjelasan bagan : 

Proses tukar menukar tanah milik Alm hadi Muchtar dengan tanah 

bengkok yang terjadi tahun 1987 sebenarnya belum selesai, sehingga 

menimbulkan permasalahan saat ini karena ahli waris tidak dapat 

mensertifikatkan tanah yang dihakinya. Ada beberapa point yang menjadi faktor 

munculnya permasalahan diantaranya tidak selesainya proses administrasi 

sehingga surat pelepasan dari Kepala Daerah tidak keluar, tidak ada itikad baik 

oleh pihak desa ketika tukar menukar terjadi dan adanya diskriminasi hukum di 

era orde baru. 

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dan faktor-faktor yang 

disebutkan diatas, maka langkah yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah 

melakukan perlindungan terhadap pihak ahli waris yang telah dirugikan karena 

tidak dapat memperoleh haknya. Seperti yang terdapat dalam Undang-undang 

Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum”. 

Perlindungan dapat dilakukan dengan mengeluarkan sertipikat hak milik 

atas tanah eks bengkok tersebut melalui pengakuan warga sekitar karena tanah eks 

bengkok tersebut telah dimiliki atau dikuasai oleh ahli waris sejak kurang lebih 38 

tahun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran tanah. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

1. Proses Tukar Menukar Tanah Milik dengan Tanah Eks Bengkok di 

Kelurahan Beringin 

Peneliti menyimpulkan bahwa proses tukar menukar yang terjadi di 

Kelurahan Beringin belum selesai. Proses tukar menukar yang dilakukan 

hanya melalui perjanjian lisan saja tanpa melibatkan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) mengakibatkan sulitnya pembuktian hak. Karena 

didalam proses pembuktian suatu perkara perdata lazimnya alat bukti yang 

dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu adalah alat bukti surat. 

Suatu akta/surat memang sengaja dibuat dengan maksud untuk 

memudahkan proses pembuktian, apabila dikemudian hari terdapat 

sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait. 

2. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tukar Menukar Tanah Milik 

dengan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Beringin 

Peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor dalam 

permasalahan tukar menukar ini yaitu tidak selesainya proses administrasi 

sehingga surat pelepasan dari Kepala Daerah tidak keluar, tidak ada itikad 

baik oleh pihak desa dalam memberikan informasi kepada Pemerintah 
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Kota sebelum beralihnya status menjadi Kelurahan Beringin dan adanya 

diskriminasi hukum di era orde baru ketika tukar menukar tanah ini terjadi. 

5.2 Saran 

1. Mengingat pentingnya suatu surat perjanjian tertulis yang dilakukan 

para pihak serta melibatkan pejabat berwenang yaitu pejabat pembuat 

akta tanah (PPAT)  saksi-saksi yang membuktikan kebenaran bahwa 

tukar menukar memang terjadi sehingga akan sangat mudah untuk 

dibuktikan siapa pemegang hak sesungguhnya. Serta dalam setiap 

kegiatan peralihan hak seharusnya diselesaikan proses 

pengadministrasian secepatnya. 

2. Untuk fakultas hukum Universitas Negeri Semarang agar dapat 

menindaklanjuti permasalahan ini mengingat perlindungan yang 

dibutuhkan oleh pihak ahli waris akibat diskriminasi hukum yang 

dilakukan pihak Pemerintah. Agar kedepannya tidak ditemui lagi 

permasalahan yang seperti ini. 

3. Untuk para pihak agar dapat mencari pendamping atau kuasa hukum 

guna menyelesaikan permasalahan ini. 
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