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Permohonan Hibah Tanah Pemkab Jember 

 

 
 

Ilustrasi https://www.abundancethebook.com/contoh-surat-hibah/  

 

SUMBERSARI, Radar Jember – Permohonan hibah tanah yang dilayangkan Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Jember kepada Pemkab Jember berupa aset lapangan Talangsari di Kelurahan 

Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, terus menjadi perbincangan hangat. berkaitan dengan itu, 

dewan pun menggelar rapat dengar pendapat, kemarin (23/5). 

Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember Farisa J Taslim 

mengatakan, surat bupati bukan bentuk persetujuan atas pengajuan lahan BPN Jember, yang sempat 

beredar luas ke publik, belum lama ini. 

Menurutnya, surat tersebut sebenarnya bentuk komunikasi antara eksekutif dengan legislatif untuk 

saling berembuk. “Kami tidak mungkin kemudian menyerahkan ini, tapi berembuk bersama. Apalagi 

konteksnya masih mentah. Saat ini masih dalam tahap kajian administrasi, juga dengan kajian 

yuridis,” kata Farisa J Taslim, kemarin. 

Terkait keinginan lahan lapangan Talangsari dapat menjadi kantor, kata dia, adalah benar keinginan 

dari BPN. Pihaknya juga mengakui, ketika BPN mengajukan permohonan hibah tanah lapangan 

tersebut, akan terjadi gesekan dengan lapisan masyarakat. “Tapi saat itu, BPN ingin lahan lapangan 

Talangsari. Karena kantor lama itu tetap dipakai. Tapi, karena berkas dan arsip-arsip surat PTSL itu 

sudah tidak cukup, dan (lapangan Talangsari, Red) jadi gedung kedua. Selain itu, juga jarak dengan 

kantor lama tidak terlalu jauh,” sambung dia. 

Terkait surat permohonan yang beredar dan menjadi polemik, Faris menyampaikan, tidak seluruh 

lahan lapangan Talangsari seluas 13.640 meter persegi. Namun, yang dimohon 11.615 meter persegi. 

Jadi, tidak menjadi bangunan kantor seluruhnya, hanya sebagian. Dia juga menegaskan, Bupati 

Jember bahkan tidak serta-merta menyetujui keinginan BPN Jember terkait permohonan hibah lahan 

tanah lapangan Talangsari. 

Ketua Komisi C DPRD Jember Budi Wicaksono mengatakan, terkait surat permohonan hibah lahan 

tanah lapangan Talangsari, pihaknya mengaku belum menerima secara resmi. “Surat itu belum turun 

ke kami. Tapi, masih di pimpinan. Surat itu masih jauh. Baru nanti setelah dari pimpinan dan turun 
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ke tujuh fraksi (DPRD Jember, Red). Kemudian, jika dinyatakan lanjut, baru turun ke komisi. Kita 

bahas,” kata Budi saat dikonfirmasi terpisah seusai RDP, kemarin. 

Namun, jika ketujuh fraksi tidak berkenan melanjutkan pembahasan, kata Budi, maka surat 

pengajuan dari bupati soal hibah lahan tanah tidak akan sampai ke komisi. “Isi detail dalam surat itu 

saja tidak tahu kami. Tapi, dari yang tersebar itu (foto lembaran surat dari BPN, Red), intinya 

meminta menghibahkan tanah dari pemkab,” kata pria yang juga legislator NasDem itu. Dia juga 

berharap agar surat yang masuk ke pimpinan dewan segera diberikan ke fraksi-fraksi. (mau/c2/nur) 

 

Sumber Berita :  

1. https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/24/05/2022/permohonan-hibah-tanah-
mentah/2/ 

2. https://surabaya.tribunnews.com/2022/05/23/wacana-hibah-lapangan-talangsari-jember-
belum-final-ternyata-juga-banyak-pihak-meminta-aset-pemkab 

Catatan : 

1. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa: 

a. Pada Pasal 1 angka (11) menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang 

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 

b. Pada Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa mindahtanganan barang milik negara/daerah 

dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal 

Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD; 

c. Pada pasal 47 ayat (1), menyatakan bahwa persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada 

pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk: 

1) Huruf a, pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan; 

2) Huruf c, Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang 

bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah;  

2. Dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa; 

a. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau 

dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh 

penggantian (Pasal 1 angka 20); 

b. Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas 

pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan (Pasal 54 ayat (1)); 

c. Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara:  

1) Penjualan;  

2) Tukar Menukar;  

3) Hibah; atau  

4) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah (Pasal 54 ayat (2)); 

d. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk:  

1) tanah dan/atau bangunan; atau  
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2) selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah);  

dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 55 ayat 

(2)); 

e. Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota (Pasal 56 ayat 

(2)); 

f. Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan 

huruf b dilaksanakan dengan cara Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan 

usul Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/ 

Walikota disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data untuk kemudian diteliti 

kelengkapan pengajuan hibah (Pasal 71); 

g. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah 

terima barang (Pasal 71 ayat (1) huruf f); 

 

 


