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WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 67 TAHUN 2012 

TENT ANG 

PENGELOLAAN EKS TANAH BENGKOK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan 
khususnya dalam hal pengelolaan tanah-tanah bekas hak desa 
yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan perlu diatur 
pengelolaanya menyesuaikan perubahan yang ada tanpa 
menghilangkan kebudayaan agraris yang telah melekat dalam 
kehidupan masyarakat desa; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan bagi 
Pemerintah Daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta 
meningkatkan daya guna dan hasil guna, dipandang perlu mengatur 
pengelolaan eks tanah bengkok yang meliputi tata cara lelang dan 
pembagian uang hasil lelang tanah-tanah bekas hak desa yang 
telah berubah statusnya menjadi Kelurahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/ Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- 
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- 
kota besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551 ); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

2. 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4855); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran 
Negara tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3242); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4588); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
(Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4855); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2006 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan; 

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENGELOLAAN 
EKS TANAH BENGKOK 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Mojokerto. 
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah 

Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal2 
Peraturan Walikota ini mengatur Pengelolaan Eks Tanah Bengkok yang 
meliputi tata cara lelang dan pembagian uang hasil lelang tanah-tanah 
bekas hak desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan. 

BAB Ill 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal3 
Tata Cara pelaksanaan pengelolaan Eks Tanah bengkok ini dilakukan 
dengan maksud dan tujuan : 
1. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan 

eks tanah bengkok 
2. Memperjelas tugas dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan eks 

tanah bengkok 
3. Memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis terhadap 

keberadaan eks tanah bengkok 
4. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan eks tanah bengkok yang 

dilaksanakan secara tertib, terbuka, transparan, efektif dan efisien. 

BABIV 
OBYEK SEWA EKS TANAH BENGKOK 

Pasal 4 
Obyek sewa eks tanah bengkok adalah tanah produktif yang 
pemanfaatannya untuk tanah pertanian dan tanah yang tidak produktif 
yang pemanfaatannya untuk usaha non pertanian. 

BABV 
PENGELOLAAN 

Pasal5 

(1) Eks Tanah bengkok/ bekas hak desa yang telah berubah statusnya 
menjadi Kelurahan dan berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku menjadi aset Pemerintah Daerah; 
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(2) Eks tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
tanah yang berasal dari bengkok, tanah bondo desa dan /atau 
tanah yang dikuasai desa dengan sebutan lainnya yang desanya 
menjadi kelurahan yang semula menjadi sumber pendapatan desa; 

(3) Eks tanah bengkok merupakan kekayaan 
pengelolaannya diatur tersendiri, dikecualikan dari 
barang Pemerintah dan Barang daerah. 

Pasal6 

daerah yang 
pengelolaan 

(1) Pengelolaan eks tanah bengkok ditetapkan melalui sistem sewa 
dengan cara pelelangan terbuka yang pelaksanaannya dilakukan 
oleh Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

(2) Setiap 2 (dua) tahun disewakan dengan sistem lelang kepada 
umum (secara terbuka) dan hasilnya merupakan penerimaan 
daerah. 

(3) Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Panitia Lelang 
mengupayakan harga pemenang adalah yang sesuai dengan harga 
pasar dan wajar sesuai dengan keadaan dan kondisi tanah masing- 
masing Kelurahan. 

Pasal7 

(1) Panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1 ), 
keanggotaannya terdiri dari : 
a. Pengawas : Camat 
b. Ketua : Lurah 
c. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan 
d. Bendahara : Bendahara Kelurahan 
e. Anggota 2 orang dari : Unsur Lembaga/ organisasi yang ada di 

Kelurahan/tokoh masyarakat setempat. 

(2) Panitia lelang mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. merumuskan daftar objek tanah yang akan dilelang beserta 

penetapan harga limit (harga awal pembuka lelang) dari 
masing-masing objek tanah yang akan dilelang; 

b. menetapkan jadwal, mengumumkan, mendaftar peserta lelang 
dan melaksanakan kegiatan lelang di depan umum; 

c. membuat berita acara pelaksanaan lelang. 
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Pasal8 

Untuk melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan lelang yang 
dilakukan panitia lelang dibentuk Tim Pengawas Tingkat Kota Mojokerto 
yang diketuai oleh Asisten Administrasi Pemerintahan, Perekonomian 
dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, dengan anggota- 
anggota yang berasal dari unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, Bagian Administrasi Pemerintahan 
Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, dan Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. 

Pasal9 

(1) Peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
adalah: 
a. Aparat Pemerintah Kelurahan setempat ; 
b. Penduduk Kelurahan setempat ; 
c. lnstansi atau lembaga berbadan hukum yang berada 

dikelurahan setempat yang penggunaannya untuk tanaman 
pertanian. 

(2) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
dinyatakan menang dalam lelang mempunyai hak untuk menyewa; 

(3) Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar 
uang sewa sesuai harga penawaran yang digunakan. 

(4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disetor kepada Pemerintah Kelurahan bersamaan dengan 
penandatanganan Perjanjian Sewa. 

Pasal 10 

Masa sewa berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak perjanjian 
sewa ditandatangani. 

Pasal 11 

(1) Lurah membuat perjanjian sewa dengan pemenang lelang dan 
memberikan laporan kepada Camat. 

(2) Lurah wajib menyetorkan seluruh hasil sewa tanah eks bengkok 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke Kas Daerah melalui 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto 
dengan Bukti Tanda Setor; 
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(3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat 
lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah menerima uang 
sewa dari pemenang lelang. 

Pasal 12 

Penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilarang 
untuk: 

(1) menjual, menggadaikan, menukarkan, menghibahkan atau 
menyewakan kepada pihak lain; 

(2) membebani dan atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah 
tersebut sebagai tanggungan; 

(3) mengubah fungsi peruntukan atas tanah; 

(4) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian yang 
telah disepakati dan/ atau peraturan yang telah berlaku. 

Pasal 13 

(1) Setiap pelaksanaan lelang Lu rah melaporkan hasilnya kepada 
Walikota Mojokerto melalui Camat; 

(2) Pada akhir tahun anggaran Lurah rnemberikan laporan 
pertanggungjawaban kepada Walikota Mojokerto melalui Camat. 

BABVI 
PENGGUNAAN HASIL SEWA 

Pasal 14 

Penggunaan hasil sewa garapan/sewa eks tanah bengkok adalah 
sebagai berikut : 

(1) 15 % (lima belas prosen) hasil sewa garapan/sewa eks tanah 
bengkok untuk operasional Panitia lelang; 

(2) 85 % (delapan puluh lima prosen) hasil sewa garapan/sewa eks 
tanah bengkok untuk penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan Kata Mojokerto, dengan prioritas pada Kelurahan 
setempat (Kelurahan yang memiliki eks tanah bengkok) serta juga 
memperhatikan keseimbangan pelaksanaan pemerintahan dan 
pembangunan antar Kelurahan . 
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BABVII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 27 Desember 2012 

\MA.'LJKOlA. IMOJOKERlO 

ttd 

ABDUL GANI SOE HARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal 27 Desember 2012 

SEKHETAR:IS DAERA!H KOT.A :IV10JOKERTO 

ttd 

Ir. SlJYITNO. IV'l.Si 
Pembina Utama rvladya 

NIP 19580101198503 1 031 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 67 

Sal1nan sesual dengan asllinya 
KEPALA B.AGIANI HUKUM, 

ttd 

PUDJI HARDJONO, SH 
NIP. 19600729 198503 1 007 
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 67, TAHON 2012 

TANGGAL 21 DES:ElllBER 2012 

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN EKS TANAH BENGKOK DI KOTA MAJOKERTO 

A. Tata Cara Lelang Eks Tanah Bengkok 

1. Tahap persiapan Lelang 

a. Pembentukan Panitia Lelang di Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota (susunan keanggotaan sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (1)); 

b. Panitia lelang yang telah dibentuk dengan Keputusan Walikota tersebut 
menginventaris dan menetapkan daftar obyek tanah Eks Tanah Bengkok serta 
menetapkan harga limit (harga awal pembuka lelang masing-masing obyek 
tanah) yang akan dilelang, penetapannya dituangkan dalam suatu Serita Acara 
Penetapan; 

c. Daftar obyek tanah yang akan dilelang memuat spesifikasi antara lain luasan, 
lokasi, persil/blok dan lain lain ; 

d. Hasil penetapan sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya diusulkan secara 
tertulis oleh Kelurahan melalui Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris 
Daerah selaku Pengelola Barang untuk mendapatkan persetujuan dari Pengelola 
Barang; 

e. Pengelola Barang meminta pertimbangan kepada DPPKA selaku Pembantu 
Pengelola Barang sebelum memberikan persetujuan atau menolak permohonan 
yang disampaikan oleh Camat tersebut ; 

f. Apabila jumlah obyek tanah yang akan dilelang jumlahnya banyak maka 
pemaketan lelang dapat dilakukan lebih dari satu kali/ beberapa tahap; 

g. Apabila masa sewa yang ada berbeda masa berakhirnya juga dapat dilakukan 
pemetaan/pengklasifikasian tertentu. 

2. Pengumuman Lelang 

a. Daftar obyek tanah yang telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang 
untuk dilelang selanjutnya dapat diumumkan secara luas di tingkat Kelurahan 
setempat setelah Panitia lelang menetapkan jadwal pelelangan ; 

b. Jadwal pelelangan yang dibuat Panitia Lelang juga sudah memuat Harga Limit 
(harga awal pembuka lelang) ; 

c. Penyebarluasan pengumuman lelang dapat menggunakan media antara lain : 

Menempelkan di papan pengumuman Kelurahan/tempat strategis; 

Menyebarluaskan ke RT/RW untuk selanjutnya dipublikasikan lebih lanjut ke 
masyarakat ; dan/atau 
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Cara-cara lain yang patut dan lazim yang biasa dilakukan pada masyarakat 
setempat; 

d. Khusus pengumuman lelang yang ditempel pada papan pengumuman resmi 
Kelurahan sekurang-kurangnya dilakukan selama 7 (tujuh) hari kalender. 

3. Peserta dan Pendaftaran Lelang 

a. Peserta yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 9 dapat 
mengikuti lelang dan mendaftarkan pada panitia lelang yang berkedudukan di 
Kelurahan Setempat ; 

b. Pendaftaran peserta lelang dengan menyerahkan foto copy KTP dan 
menyerahkan uang jaminan lelang sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari harga 
limit yang ada atau prosentase uang jaminan dapat menyesuaikan dengan situasi 
dan kondisi yang ada ; 

c. Bagi peserta lelang yang kalah dapat mengambil kembali uang jaminan lelang 
tersebut pada panitia lelang sejak adanya penetapan pemenang lelang ; 

d. Sementara bagi pemenang lelang, uang jaminan tersebut akan diperhitungkan 
dengan nilai sewa yang tertera dalam kontrak/perjanjian ; 

e. Pendaftaran lelang paling lambat H-2 sebelum pelaksanaan lelang, untuk 
memberikan waktu yang cukup bagi panitia lelang dalam mempersiapkan 
pelaksanaan lelang. 

4. Pelaksanaan Lelang 

Pelaksanaan lelang dilaksanakan dengan cara terbuka dihadapan umum, transparan, 
bebas dari unsur KKN sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Ketua Panitia Lelang memimpin jalannya lelang dan apabila berhalangan dapat 
digantikan dengan pejabat lain yang ada dalam kepanitiaan ; 

b. Sebelum penawaran lelang dibuka maka terlebih dahulu pimpinan lelang 
membacakan tata tertib Lelang yang harus dipatuhi bersama agar pelaksanaan 
lelang dapat berjalan tertib dan lancer; 

c. Penawaran lelang oleh peserta lelang pada prinsipnya dilakukan secara lisan 
dihadapan sidang lelang; 

d. Penawar tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang, yang penetapan 
pemenangnya ditetapkan dalam Serita Acara penetapan Pemenang/Risalah 
Lelang; 

e. Apabila terjadi pada salah satu obyek tanah tidak ada yang melakukan 
penawaran maka lelang terhadap obyek tanah tersebut dinyatakan gagal dan 
selanjutnya dilakukan lelang ulang (retender); 

f. Sebelum pelaksanaan lelang ulang, panitia mengkaji kembali harga limit, yang 
dituangkan dalam berita acara; 
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g. Apabila dalam lelang ulang (retender) tetap tidak ada penawaran maka dapat 
dilakukan Penunjukan Langsung ; 

h. Tim Pengawas Tingkat Kota wajib hadir disetiap pelelangan untuk melakukan 
pemantauan (Monitoring dan Evaluasi) dan menuangkan hasil pemantauan 
tersebut dalam Serita Acara. 

5. Penandatangan perjanjian sewa dan pembayaran 

a. Panitia lelang mengagendakan perjanjian sewa dengan pemenang lelang paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak penetapan pemenang lelang ; 

b. Pada saat penandatanganan perjanjian sewa, pihak penyewa/pemenang lelang 
wajib melunasi pembayaran nilai sewa secara keseluruhan atau bilamana tidak 
memungkinkan/memberatkan, penyewa I pemenang wajib membayar uang sewa 
di tahun pertama sewa, sedangkan sisanya untuk pembayaran tahun kedua 
dibayarkan di awal tahun kedua ; 

c. Perjanjian sewa ditandatangani oleh Lurah dengan pihak penyewa dan diketahui 
oleh Camat dibuat dalam rangkap 4 (empat) sebagai berikut: 

- Lembar asli bermaterai untuk pihak penyewa; 

- Lembar asli bermaterai untuk Kelurahan; 

- Lembar berikutnya tanpa materai untuk Kecamatan dan DPPKA selaku 
Pembantu Pengelola Barang ; 

d. Pihak penyewa yang melakukan wanprestasi dalam melakukan pembayaran 
akan dikenakan sanksi pemasukan dalam Daftar Hitam (Blacklist) yang dibuat 
oleh kelurahan dan tidak diperkenankan mengikuti periode pelelangan di tahun- 
tahun berikutnya. 

6. Penyetoran hasil lelang/sewa 

a. Pihak Kelurahan wajib menyetorkan hasil lelang/sewa ke kas daerah secara 
brutto paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya uang sewa tersebut; 

b. Uang hasil lelang/sewa disetorkan ke kas Daerah melalui DPPKA Kota Mojokerto 
untuk mendapatkan bukti setoran sebagai penerimaan pendapatan asli daerah. 

B. Penggunaan Dana Hasil Sewa Eks Tanah Bengkok 

1. Pada prinsipnya hasil sewa garapan/sewa Eks tanah bengkok merupakan kekayaan 
daerah yang dipandang mempunyai potensi dalam upaya peningkatan pendapatan 
asli daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah ; 

2. Penggunaan dana hasil sewa garapan/sewa eks tanah bengkok digunakan untuk 
menunjang pembangunan dan pemerintahan di Kota Mojokerto dengan tetap 
memperhatikan pembangunan dan pemerintahan pada Kelurahan yang memiliki 
pengelolaan eks tanah bengkok serta keseimbangan pembangunan antar 
kelurahan khususnya bagi Kelurahan yang tidak memiliki eks tanah bengkok ; 
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3. Guna menunjang kelancaran operasional panitia lelang, maka 15 % (lima belas 
prosen) dari 100 % (seratus prosen) dana hasil sewa garapan/eks tanah bengkok 
akan dialokasikan bagi operasional panitia lelang, yang pengaturannya mengikuti 
prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. 

VllAUKOTA MOJOKERTO 

ttd 

ABDUL GANI SOE HA.RTO O 


