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GALI PENDAPATAN YANG HILANG DI GILI 

TRAWANGAN 

 

 

http://bpkad.banjarkab.go.id 

MATARAM-Inspektorat NTB mengawal penyelesaian kasus aset pemprov di Gili 

Trawangan. ”Inspektorat mendapat penugasan dari gubernur,” kata Inspektur NTB H 

Ibnu Salim, kemarin. 

Penelantaran aset 65 hektare (ha) milik pemprov di Gili Trawangan menjadi temuan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB. Auditor negara itu meminta pemprov 

mengoptimalkan pengelolaan aset tersebut. ”Dalam konteks investasi dan pendapatan 

daerah inilah kita kawal,” katanya. 

Aset tersebut ditelantarkan PT Gili Trawangan Indah (GTI) selaku pihak yang diberi 

hak mengelola aset.  Meski nilai aset Rp 2,3 triliun, namun setoran PT GTI hanya Rp 

22,5 juta setahun. ”Nilainya kan masih kecil ini yang ingin kita tingkatkan,” katanya. 

Gubernur meminta pengelolaan aset tersebut bisa maksimalkan, sehingga  pemprov 

mendapatkan tambahan pendapatan. ”Kalau produktif pemerintah bisa 

mengoptimalkan untuk pembangunan sehingga pelayanan kepada warga tambah 

bagus,” katanya. 
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Kasus tersebut menurutnya menjadi evaluasi agar tidak terjadi lagi ke depan. Hanya 

saja, gubernur tidak ingin kontrak dengan investor langsung diputus. Karena NTB bisa 

dicap tidak ramah investasi. ”Artinya investasi tetap kita jaga, pendapatan harus kita 

optimalkan,” tegasnya. 

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB H Iswandi 

mengatakan, pemprov saat ini dalam proses menyelesaikan permasalahan tersebut. 

”Nanti tim yang dibentuk yang akan menyelesaikan,” katanya. 

Iswandi mengakui, pengelolaan aset Gili Trawangan belum optimal sehingga belum 

bisa menambah pundi-pundi pendapatan daerah. ”Ke depan ini yang akan kita benahi,” 

ujarnya. 

Di sisi lain, Kejati NTB hinga DPRD NTB meminta gubernur memutus kontrak kerja 

sama dengan PT GTI. Mereka dinilai wanprestasi karena tidak melaksanakan kontrak 

kerja sama. Hingga saat ini gubernur belum mau mengambil keputusan. (ili/r5) 

Sumber Berita:  

1.  https://www.lombokpost.net/ , Gali Pendapatan yang Hilang di Gili Trawangan, 
16 Januari 2020; 

2. https://www.nusramedia.com/headline/tinjau-gili-trawangan-sambirang-potensi-
pendapatan-yang-hilang-14154.html 

Catatan : 

Berdasarkan Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri Pengelolaan BMD) 

menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna 

Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya, meliputi: 

1. pengamanan fisik;  

2. pengamanan administrasi; dan 

3. pengamanan hukum. 

I. Tata Cara Pengamanan Tanah 

https://www.lombokpost.net/
https://www.nusramedia.com/headline/tinjau-gili-trawangan-sambirang-potensi-pendapatan-yang-hilang-14154.html
https://www.nusramedia.com/headline/tinjau-gili-trawangan-sambirang-potensi-pendapatan-yang-hilang-14154.html
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Pasal 299 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD mengatur bahwa pengamanan 

fisik dilakukan dengan antara lain memasang tanda letak tanah dengan 

membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan melakukan 

penjagaan. 

Kemudian pada Pasal 299 ayat (3) Permendagri Pengelolaan BMD diatur bahwa 

pengamanan administrasi dilakukan dengan: 

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

kepemilikan tanah secara tertib dan aman. 

b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

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

2. membuat kartu identitas barang; 

3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 

(lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan 

4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola Pengguna Barang /Kuasa 

Pengguna. 

Selanjutnya pengamanan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (4) dan 

Pasal 302 Permendagri Pengelolaan BMD, dilakukan terhadap: 

a. tanah yang belum memiliki sertifikat, apabila telah didukung oleh dokumen 

awal kepemilikan, antara lain berupa Letter C , akta jual beli, akte hibah, atau 

dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang /Pengguna Barang dan/atau 

Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan 

sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan 

Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor 

Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

Sedangkan jika tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola 

Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan 

untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah; 

b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah 

daerah, dilakukan dengan cara Pengelola Barang /Pengguna Barang dan/atau 

Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama 



BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Halaman 4 
 
 

sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas 

nama pemerintah daerah. 

II. Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan 

Pasal 303 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD mengatur bahwa pengamanan 

fisik dilakukan dengan, antara lain membangun pagar pembatas gedung dan/atau 

bangunan, memasang tanda kepemilikan berupa papan nama, melakukan tindakan 

antisipasi untuk mencegah/menanggulangi terjadinya kebakaran, gedung dan/atau 

bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas 

dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat memasang 

Closed Circuit Television (CCTV), menyediakan satuan pengamanan dengan 

jumlah sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi 

lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut. 

Kemudian, pada Pasal 303 ayat (4) Permendagri Pengelolaan BMD diatur bahwa 

Pengamanan administrasi dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, 

dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen kepemilikan berupa 

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), keputusan penetapan status penggunaan 

Gedung dan/atau bangunan, daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung 

dan/atau bangunan, daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan, 

daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan, Berita Acara Serah 

Terima, dan dokumen terkait lainnya yang diperlukan. 

Sedangkan, pengamanan hukum sebagaimana diatur Pasal 303 ayat (5) 

Permendagri Pengelolaan BMD dilakukan dengan: 

a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi bangunan 

yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan IMB; dan 

b. mengusulkan penetapan status penggunaan. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang 

Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan 

untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau 

optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 
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Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis 

dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. 

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah.Berupa: 

a. Sewa;   

b. Pinjam Pakai;   

c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);   

d. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);   

e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


