
  

 

WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA  MOJOKERTO 

NOMOR   94   TAHUN  2020 

TENTANG 

TATA CARA SEWA TANAH PERTANIAN MILIK PEMERINTAH  

KOTA MOJOKERTO  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang   : a. bahwa guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan sewa 

tanah pertanian secara tertib, terbuka, transparan, efektif 

dan efisien, perlu dilakukan penataan kembali terhadap 

sistem pengelolaan tanah pertanian milik Pemerintah Kota 

Mojokerto secara menyeluruh dan terpadu; 

 b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah 

Pemerintah Kota Mojokerto untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna 

pengelolaan tanah pertanian milik Pemerintah Kota 

Mojokerto, perlu menetapkan pedoman baru dalam 

pengelolaan sewa tanah pertanian milik Pemerintah Kota 

Mojokerto; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Tata Cara Sewa Tanah Pertanian Milik 

Pemerintah Kota Mojokerto; 

Mengingat     : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-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); 

SALINAN 
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 2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

 4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

 5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

 6.  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3242); 

 7.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 
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 8.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

 10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

 11.  Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 2/E) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Mojokerto Tahun 2009 Nomor 3/E); 

 12.  Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto 

(Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 1); 

  
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA SEWA TANAH 

PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Mojokerto. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
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3. Walikota adalah Walikota Mojokerto selaku Pemegang 

Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto 

Pengelola Barang. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Mojokerto. 

6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah 

semua barang  yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 

Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang 

Milik Daerah. 

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur 

pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala PD yang 

mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku 

pejabat pengelola keuangan daerah. 

10. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik daerah. 

11. Tim  Pengawas adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh 

Walikota untuk melakukan pengawasan, monitoring dan 

Evaluasi terhadap pengelolaan sewa tanah pertanian milik 

Pemerintah Kota Mojokerto. 

12. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain 

dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang 

tunai. 

13. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB 

adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena 

adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang 

lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak 

atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. 

 

 

 

  



 - 5 - 

 BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah pengaturan tentang 

tata cara sewa tanah pertanian yang merupakan aset milik 

Pemerintah Kota Mojokerto. 

 

 BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

 Pengaturan tata cara sewa tanah pertanian ini dimaksudkan 

sebagai pedoman/acuan untuk menyeragamkan langkah dan 

tindakan dalam pengelolaan tanah pertanian milik Pemerintah 

Kota Mojokerto yang akan disewakan kepada masyarakat. 

 

 Pasal 4  

 Pengaturan tata cara sewa tanah pertanian ini dilakukan dengan 

tujuan sebagai berikut: 

a. Mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah 

khususnya tanah pertanian yang belum/tidak dimanfaatkan 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

b. Memperjelas tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola 

barang milik daerah khususnya dalam hal pengelolaan tanah 

pertanian; 

c. Mencegah penggunaan barang milik Daerah oleh pihak lain 

secara tidak sah; dan 

d. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan tanah pertanian yang 

dilaksanakan secara tertib, terbuka, transparan,efektif dan 

efisien. 

 

 Pasal 5 

 Penyewaan barang milik daerah berupa tanah pertanian dilakukan 

sepanjang tidak merugikan Pemerintah Daerah dan tidak 

menganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 
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 BAB IV 

OBYEK SEWA TANAH PERTANIAN YANG DISEWAKAN 

Pasal 6 

 (1) Obyek sewa tanah pertanian yang disewakan adalah BMD 

berupa tanah/sawah produktif yang pemanfaatannya untuk 

tanah pertanian. 

(2) BMD berupa tanah/sawah produktif  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan BMD yang tidak dimanfaatkan dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah baik 

yang berada di pengelola barang maupun pengguna barang. 

(3) Obyek sewa tanah pertanian yang berada di Pengelola Barang 

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 

persetujuan Walikota. 

(4) Obyek sewa tanah pertanian yang berada di Pengguna Barang 

dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat 

persetujuan dari Pengelola Barang. 

 

 BAB V 

PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN TANAH PERTANIAN YANG 

DISEWAKAN 

Bagian Kesatu 

Jangka Waktu sewa 

Pasal 7 

 (1) Jangka waktu sewa tanah pertanian yang disewakan paling 

lama 2 (dua) tahun.  

(2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa oleh Para 

Pihak. 

(3) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disesuaikan dengan masa tahun anggaran Pemerintah Daerah. 
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Bagian Kedua 

Pihak Penyewa 

Pasal 8 

(1) Pihak yang dapat menyewa tanah pertanian adalah: 

a. Warga Kota Mojokerto; 

b. Kelompok tani di wilayah Kota Mojokerto; dan/atau 

c. Instansi atau lembaga berbadan hukum yang berada di 

wilayah Kota Mojokerto, yang entitasnya mempunyai fungsi/ 

usaha dibidang pertanian. 

(2) Data Calon Penyewa terdiri dari: 

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

c. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi badan 

usaha; dan  

d. Data lainnya yang terkait. 

(3) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon 

penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.  

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pelaksanaan Sewa oleh Pengelola Barang 

Pasal 9 

(1) Pengelola Barang melakukan penilaian untuk menentukan 

harga sewa terhadap obyek tanah pertanian yang akan 

disewakan dengan menggunakan jasa penilai pemerintah. 

(2) Jasa penilai pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari: 

a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); 

atau 

b. penilai fungsional yang bersertifikasi penilai. 

(3) Pengelola barang mempublikasikan/mengumumkan rencana 

pelaksanaan sewa tanah pertanian kepada masyarakat luas di 

Kota Mojokerto melalui media papan pengumuman di masing-

masing Kelurahan, media sosial milik Pemerintah Kota 

Mojokerto dan media lainnya. 
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(4) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan yang ditujukan 

kepada Walikota melalui Pengelola Barang disertai dengan 

dokumen pendukung. 

(5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

memuat: 

a. data calon penyewa; 

b. obyek tanah pertanian yang disewa; 

c. besaran nilai sewa yang diajukan (minimal sesuai nilai 

limit); 

d. jangka waktu penyewaan (termasuk periodesasi sewa); dan 

e. peruntukkan sewa. 

(6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

terdiri dari: 

a. Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan 

pemilik/pengurus atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal 

calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha; dan 

b. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga 

dan memelihara tanah pertanian yang disewa serta 

mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu 

sewa. 

(7) Pengelola barang melakukan penelitian terhadap permohonan 

dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh calon 

penyewa untuk menguji atas kelayakan penyewaan tanah 

pertanian. 

(8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7), pengelola barang mengajukan usulan permohonan 

sewa kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.  

(9) Walikota memberikan persetujuan dalam bentuk surat 

persetujuan atas usulan permohonan sewa yang diajukan 

dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian 

kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). 

(10) Penyewaan tanah pertanian dituangkan dalam perjanjian sewa 

yang ditandatangani oleh penyewa dan Pengelola Barang. 

(11) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 

dilakukan pada bulan Januari periode tahun pertama sewa 

dalam tahun berjalan. 

(12) Dalam hal terdapat beberapa pemohon yang menyampaikan 

usulan sewa yang diajukan dalam waktu yang bersamaan, 

pengelola barang dapat memilih usulan sewa yang paling 

menguntungkan bagi Daerah. 
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Bagian Keempat 

Tata Cara Pelaksanaan Sewa oleh Pengguna Barang 

Pasal 10 

(1) Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka 

pemanfaatan sewa untuk mempersiapkan proses sewa tanah 

pertanian. 

(2) Tata cara pelaksanaan sewa oleh Pengelola Barang 

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 berlaku mutatis muntadis 

terhadap tata cara pelaksanaan sewa oleh Pengguna Barang. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), pada Pengguna Barang berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Permohonan sewa ditujukan kepada Pengguna Barang; 

b. Persetujuan sewa diajukan oleh Pengguna Barang  kepada 

Pengelola Barang; dan  

c. Surat persetujuan sewa diterbitkan oleh Pengelola Barang. 

 

 Bagian Kelima 

Pembayaran Uang Sewa dan PBB 

Pasal 11 

(1) Calon penyewa yang ditetapkan sebagai penyewa, wajib 

melakukan pembayaran/penyetoran uang sewa paling lambat 

2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa 

tanah pertanian. 

(2) Selain uang sewa, Penyewa juga berkewajiban membayar  

 PBB terhadap tanah pertanian yang disewanya sesuai jangka 

waktu sewa. 

(3) Guna meringankan beban yang menjadi tanggung jawab 

penyewa, Pembayaran PBB dalam tahun berjalan dapat 

dibayarkan oleh pihak penyewa tidak bersamaan dengan 

pembayaran uang sewa. 

(4) Pembayaran PBB dalam tahun berjalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan 

kesanggupan Penyewa yang dituangkan dalam surat 

pernyataan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari perjanjian 

sewa tanah pertanian.  
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(5) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara pembayaran secara sekaligus dan 

tunai ke rekening kas umum daerah dengan disertai 

pengantar dari  Tim Pelaksana sewa tanah pertanian. 

(6) Tanda bukti setor pembayaran uang sewa juga merupakan 

salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak 

terpisahkan dari perjanjian sewa tanah pertanian. 

(7) Dalam hal tanah tidak disewakan, maka PBB tanah pertanian 

dapat diajukan penghapusan pembayaran. 

 

Bagian Keenam 

Hasil Sewa Tanah Pertanian 

Pasal 12 

(1) Hasil sewa tanah pertanian merupakan penerimaan daerah 

dan wajib seluruhnya disetorkan ke rekening kas umum 

daerah. 

(2) Tata cara penyetoran uang sewa tanah pertanian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 11.  

 

Bagian Ketujuh 

Perpanjangan Jangka Waktu Sewa 

Pasal 13 

(1) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah berupa tanah 

pertanian dapat diperpanjang dengan persetujuan: 

a. Walikota, untuk Barang Milik daerah yang berada pada 

 Pengelola Barang; dan 

b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang 

 berada pada Pengguna Barang. 

(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka 

waktu sewa kepada: 

a. Walikota, untuk Barang Milik daerah yang berada pada 

 Pengelola Barang; dan 

b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang 

 berada pada Pengguna Barang. 

(3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

ketentuan: 
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a. Untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun 

permohonan perpanjangan harus disampaikan paling 

lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu 

sewa; dan 

b. Untuk jangka waktu sewa per tahun permohonan 

perpanjangan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) 

bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. 

(4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana 

permohonan sewa pertama kali. 

(5) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu 

sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

sesuai dengan mekanisme sebagaimana pengajuan 

permohonan sewa baru. 

 

Bagian Kedelapan 

Pengakhiran Sewa 

Pasal 14 

Sewa berakhir apabila: 

a. Berakhirnya jangka waktu sewa;  

b. Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti 

dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Walikota atau 

Pengelola Barang; 

c. Walikota atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa 

dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan 

d. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pasal 15 

(1) Penyewa wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa 

tanah pertanian pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan 

baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan 

peruntukkannya. 

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam Berita Acara Serah terima (BAST) yang ditandatangani 

oleh para pihak. 

(3) Penandatanganan Berita Acara Serah terima (BAST) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah semua 

kewajiban penyewa dipenuhi. 
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BAB VI 

PENILAIAN HARGA LIMIT 

Pasal 16 

(1) Penilaian untuk penetapan harga limit/harga dasar sewa 

tanah pertanian dilakukan oleh penilai pemerintah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) 

yang ditunjuk oleh Pengelola Barang baik untuk tanah 

pertanian yang berada di Pengelola Barang maupun Pengguna 

Barang.  

(2) Harga limit/harga dasar sewa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan batasan terendah untuk harga sewa  

tanah pertanian. 

(3) Guna efisiensi anggaran, maka hasil yang telah dilakukan oleh 

penilai pemerintah dapat dijadikan instrumen dasar untuk 

penentuan harga limit sewa pada tahun-tahun berikutnya 

dengan menaikkan prosentase harga limit pertahun antara 5% 

(lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen). 

  

 BAB  VII 

PEMBATALAN HAK SEWA 

 
Pasal 17 

(1) Apabila pihak Penyewa bertindak wanprestasi dengan tidak 

melakukan kewajiban untuk melunasi pembayaran uang sewa 

dan/atau PBB sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditetapkan/disepakati bersama, maka hak Penyewa demi 

hukum dibatalkan/digugurkan haknya sebagai penyewa. 

(2) Pembatalan hak sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diusulkan oleh: 

a. Pengelola Barang kepada Walikota untuk Barang Milik 

Daerah yang berada pada Pengelola barang; dan 

b. Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk Barang 

Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang. 

(3) Pembatalan hak sewa dituangkan dalam surat persetujuan 

Pembatalan yang ditandatangani oleh: 

a. Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengelola Barang; dan 

b. Pengelola Barang untuk Barang Milik daerah yang berada 

pada Pengguna Barang. 
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BAB VIII 

LARANGAN 

Pasal 18 

Penyewa tanah pertanian dilarang untuk: 

a. Menjual, menggadaikan, menukarkan, menghibahkan atau 

menyewakan kepada pihak lain; 

b. Membebani dan/atau meminjamkan uang dengan hak atas 

tanah tersebut sebagai tanggungan; 

c. Mengubah fungsi peruntukan atas tanah; dan 

d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian 

yang telah disepakati dan/atau peraturan yang telah berlaku. 

 
 

BAB IX 

TIM MONITORING DAN EVALUASI   

Pasal 19 

(1) Guna melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi    

terhadap proses pelaksanaan sewa tanah pertanian, dibentuk 

Tim Pengawas Tingkat Kota yang ditetapkan dengan 

Keputusan Walikota. 

(2) Tim Pengawas Tingkat Kota diketuai oleh Wakil Walikota 

dengan unsur anggota yaitu:  

a. Asisten bidang perekonomian;  

b. Inspektur;  

c. Kepala PD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 

d. Kepala Bagian Pemerintahan; dan 

e. Kepala Bagian Hukum. 

(3) Tim Pengawas Tingkat Kota mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. memberikan pembinaan, bimbingan, pengarahan dan 

pendampingan terhadap pelaksanaan sewa tanah 

pertanian; 

b. melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan 

terhadap hasil pelaksanaan sewa tanah pertanian; 

c. mengambil keputusan dalam memecahkan permasalahan 

yang terjadi di lapangan selama proses pelaksanaan sewa 

tanah pertanian; dan 

d. melaporkan hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan sewa tanaah pertanian kepada 

Walikota. 
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 BAB X  

PELAPORAN 

Pasal 20 

(1) Hasil pelaksanaan sewa tanah pertanian wajib dilaporkan 

dengan ketentuan: 

a. Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk Barang 

Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang; dan 

b. Pengelola Barang kepada Walikota selaku pemegang 

kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, untuk Barang 

Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang maupun 

pada Pengguna Barang. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

setiap akhir triwulan. 

 
BAB XI 

 KETENTUAN PERALIHAN 

 Pasal 21 

Permohonan sewa menyewa yang masih dalam proses pengajuan 

wajib menyesuaikan dengan Peraturan walikota ini.   

 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan 

Walikota Mojokerto Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Eks 

Tanah Bengkok di Kota Mojokerto, dinyatakan dicabut dan tidak 

berlaku. 
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Pasal 23 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. 

 

Ditetapkan  di    Mojokerto 

pada  tanggal 21 Desember 2020 

WALIKOTA  MOJOKERTO 

 

IKA PUSPITASARI 

 

 

    

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 

 

 

RIYANTO, S.H., M.Si. 

Pembina 

NIP. 19690905 199003 1 006 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

ttd. 

HARLISTYATI, S.H., M.Si. 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19610519 198603 2 006 

BERITA DAERAH KOTA  MOJOKERTO TAHUN 2020  NOMOR 189/D 

ttd. 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 21 Desember 2020
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LAMPIRAN  

PERATURAN  WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR   94  TAHUN 2020 

TENTANG  

TATA CARA SEWA TANAH PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KOTA 

MOJOKERTO 

 

TATA CARA SEWA TANAH PERTANIAN DI KOTA MAJOKERTO 

 

A. TATA CARA SEWA TANAH PERTANIAN PADA PENGELOLA BARANG 

  Pelaksanaan proses sewa tanah pertanian yang merupakan aset 

Pemerintah Kota Mojokerto pada prinsipnya dilaksanakan pada tahun 

sebelum periode tahun masa sewa diberlakukan (N–1), dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1. Pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang: 

a. menunjuk Penilai Pemerintah untuk melakukan penilaian terhadap 

obyek tanah pertanian yang akan disewakan kepada masyarakat; 

b. membentuk Tim Pengawas Tingkat Kota yang ditetapkan dengan 

Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaan Tim Pengawas 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat (2); 

c. tahap persiapan tersebut sudah dapat dimulai pada bulan September 

tahun N–1. 

2. Pejabat penatausahaan barang menyusun daftar obyek tanah pertanian 

yang akan disewa memuat spesifikasi antara lain luasan, lokasi, 

percil/blok dan lain lain, serta harga limit sewanya permasing-masing 

obyek. 

3. Pengelola barang mempublikasikan/mengumumkan Rencana Pelaksanaan 

sewa tanah pertanian kepada masyarakat luas di Kota Mojokerto melalui 

berbagai media seperti: 

a. Menempelkan di papan pengumuman kelurahan/tempat strategis; 

b. Menyebarluaskan ke RT/RW untuk selanjutnya dipublikasikan lebih 

lanjut kemasyarakat; 

c. Melalui berbagai media sosial; dan/atau 

d. Cara-cara lain yang patut dan lazim yang biasa dilakukan pada 

masyarakat setempat. 

Khusus pengumuman lelang yang ditempel pada papan pengumuman 

resmi Kelurahan paling sedikit lamanya ditempel 7 (tujuh) hari kalender. 

4. Calon Penyewa mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada 

Walikota melalui Pengelola Barang disertai dengan dokumen pendukung. 
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 Surat permohonan memuat: 

a. Data calon penyewa; 

b. Obyek tanah pertanian yang disewa; 

c. Besaran nilai sewa yan diajukan (minimal sesuai nilai limit sewa); 

d. Jangka waktu penyewaan (termasuk periodesasi sewa); dan 

e. Peruntukkan sewa. 

Dokumen pendukung terdiri dari: 

a. Lampiran seperti : Fotokopi KTP, Fotokopi NPWP, Fotokopi SIUP, dan 

data lainnya yang terkait; 

b. Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya 

dilampiri dengan fotokopi kartu tanda penduduk/KTP;   

c. Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/ 

pengurus atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa 

berbentuk badan hukum/badan usaha; 

d. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan 

memelihara tanah pertanian yang disewa serta mengikuti ketentuan 

yang berlaku selama jangka waktu sewa. 

5. Pengelola barang melakukan penelitian terhadap permohonan dan 

dokumen pendukung yang disampaikan oleh calon penyewa untuk menguji 

atas kelayakan penyewaan tanah pertanian. 

6. Berdasarkan hasil penelitian, pengelola barang mengajukan usulan 

permohonan sewa dimaksud kepada Walikota untuk mendapatkan 

persetujuan.  

7. Walikota memberikan persetujuan dalam bentuk surat persetujuan atas 

permohonan sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil 

penelitian dan kajian kelayakan penyewaan yang dilakukan oleh pengelola 

barang. 

8. Surat persetujuan penyewaan tanah pertanian sekurang-kurangnya 

memuat: 

a. Data barang milik daerah dalam hal ini tanah pertanian yang akan 

disewakan; 

b. Data penyewa; dan 

c. Besaran nilai sewa dan jangka waktu sewa. 

9. Besaran sewa yang tercantum dalam surat persetujuan sewa tanah 

pertanian merupakan besaran nilai sewa yang besarannya minimal sesuai 

nilai limit sewa yang telah ditetapkan. 
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10. Apabila Walikota tidak menyetujui permohonan sewa tersebut, Walikota 

menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan permintaan 

sewa disertai alasan.   

11. Berdasarkan surat persetujuan Walikota dibuatlah perjanjian sewa yang 

ditandatangani oleh penyewa dengan Walikota. 

12. Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan pada 

bulan Januari periode tahun pertama sewa dalam tahun berjalan. 

13. Perjanjian sewa paling sedikit memuat: 

a. Dasar perjanjian; 

b. Para pihak yang terikat perjanjian; 

c. Jenis, luas, besaran sewa dan jangka waktu sewa; 

d. Periodesasi sewa; 

e. Peruntukkan sewa; 

f. Hak dan kewajiban para pihak; dan 

g. Hal lain yang dianggap perlu. 

14. Penandatanganan perjanjian sewa dilakukan di kertas bermaterai sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

15. Sebelum dilakukan penandatangan perjanjian sewa tersebut, maka calon 

penyewa yang ditetapkan sebagai penyewa, wajib melakukan 

pembayaran/penyetoran uang sewa paling lambat 2 (dua) hari kerja 

sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa tanah pertanian. 

16. Selain uang sewa, Penyewa juga berkewajiban membayar PBB terhadap 

tanah pertanian yang disewanya. 

17. Pembayaran PBB dalam tahun berjalan dapat dibayarkan oleh pihak 

penyewa tidak bersamaan dengan pembayaran uang sewa. 

18. Pembayaran PBB dalam tahun berjalan, dilaksanakan sesuai dengan 

kesanggupan Penyewa yang dituangkan dalam surat pernyataan, sebagai 

bagian tidak perpisahkan dari perjanjian sewa tanah pertanian.  

19. Pembayaran uang sewa dilakukan dengan cara pembayaran secara 

sekaligus dan tunai ke rekening kas umum daerah dengan disertai 

pengantar dari  Pengelola Barang terlebih dahulu. 

20. Tanda bukti setor pembayaran uang sewa juga merupakan salah satu 

dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

perjanjian sewa tanah pertanian. 
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B. TATA CARA SEWA TANAH PERTANIAN PADA PENGGUNA BARANG  

1. Pengguna Barang wajib menggunakan hasil penilaian nilai sewa tanah 

pertanian yang telah dilakukan oleh Pengelola Barang dan tahap persiapan 

untuk proses sewa juga dapat dimulai pada bulan September tahun N–1. 

2. Guna mempermudah dan membantu kinerja dari Pengguna Barang dalam 

memproses pelaksanaan sewa tanah pertanian, maka Pengguna Barang 

dapat membentuk Tim Pelaksana Sewa yang ditetapkan dengan Keputusan 

Pengguna Barang, dan apabila susunan anggota dari Tim tersebut 

melibatkan unsur PD diluar Pengguna Barang ditetapkan dengan 

Keputusan Walikota.   

3. Pengguna Barang menyusun daftar obyek tanah pertanian yang akan 

disewa memuat spesifikasi antara lain luasan, lokasi, percil/blok dan lain 

lain, serta harga limit sewanya permasing-masing obyek. 

4. Pengguna barang mempublikasikan/mengumumkan Rencana Pelaksanaan 

sewa tanah pertanian kepada masyarakat luas di Kota Mojokerto melalui 

berbagai media seperti: 

a. Menempelkan di papan pengumuman Kelurahan/tempat strategis; 

b. Menyebarluaskan ke RT/RW untuk selanjutnya dipublikasikan lebih 

lanjut kemasyarakat; 

c. Melalui berbagai media sosial; dan/atau 

d. Cara-cara lain yang patut dan lazim yang biasa dilakukan pada 

masyarakat setempat. 

Khusus pengumuman lelang yang ditempel pada papan pengumuman 

resmi Kelurahan paling sedikit lamanya ditempel 7 (tujuh) hari kalender. 

5. Calon Penyewa mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada 

Pengguna Barang disertai dengan dokumen pendukung. 

Surat permohonan memuat: 

a. Data calon penyewa; 

b. Obyek tanah pertanian yang disewa; 

c. Besaran nilai sewa yan diajukan (minimal sesuai nilai limit sewa)  

d. Jangka waktu penyewaan (termasuk periodesasi sewa); dan 

e. Peruntukkan sewa. 

Dokumen pendukung terdiri dari: 

a. Lampiran seperti : Fotokopi KTP, Fotokopi NPWP, Fotokopi SIUP, dan 

data lainnya yang terkait; 

b. Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya 

dilampiri dengan fotokopi kartu tanda penduduk/KTP; 
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c. Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/ 

pengurus atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa 

berbentuk badan hukum/badan usaha; 

d. Pernyataan kesediaan dari Calon penyewa untuk menjaga dan 

memelihara tanah pertanian yang disewa serta mengikuti ketentuan 

yang berlaku selama jangka waktu sewa. 

6. Pengguna barang melakukan penelitian terhadap permohonan dan 

dokumen pendukung yang disampaikan oleh calon penyewa untuk menguji 

atas kelayakan penyewaan tanah pertanian. 

7. Berdasarkan hasil penelitian, pengguna barang mengajukan usulan 

permohonan sewa dimaksud kepada Pengelola Barang untuk mendapatkan 

persetujuan.  

8. Pengelola Barang memberikan persetujuan dalam bentuk surat 

persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan 

mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan yang 

dilakukan oleh pengelola barang. 

9. Surat persetujuan penyewaan tanah pertanian sekurang-kurangnya 

memuat: 

a. Data barang milik daerah dalam hal ini tanah pertanian yang akan 

disewakan; 

b. Data penyewa; dan 

c. Besaran nilai sewa dan jangka waktu sewa. 

10. Besaran sewa yang tercantum dalam surat persetujuan sewa tanah 

pertanian merupakan besaran nilai sewa yang besarannya minimal sesuai 

nilai limit sewa yang telah ditetapkan. 

11. Apabila Pengelola barang tidak menyetujui permohonan sewa tersebut, 

Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang 

mengajukan permintaan sewa disertai alasan.   

12. Berdasarkan surat persetujuan Pengelola Barang, dibuatlah perjanjian 

sewa yang ditandatangani oleh penyewa dengan Pengelola Barang. 

13. Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan pada 

bulan Januari periode tahun pertama sewa dalam tahun berjalan. 

14. Perjanjian sewa paling sedikit memuat: 

a. Dasar perjanjian; 

b. Para pihak yang terikat perjanjian; 

c. Jenis, luas, besaran sewa dan jangka waktu sewa; 

d. Periodesasi sewa; 

e. Peruntukkan sewa; 
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f. Hak dan kewajiban para pihak; dan 

g. Hal lain yang dianggap perlu; 

15. Penandatanganan perjanjian sewa dilakukan di kertas bermaterai sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

16. Sebelum dilakukan penandatangan perjanjian sewa tersebut, maka calon 

penyewa yang ditetapkan sebagai penyewa, wajib melakukan pembayaran/ 

penyetoran uang sewa paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum 

ditandatanganinya perjanjian sewa tanah pertanian. 

17. Selain uang sewa, Penyewa juga berkewajiban membayar PBB terhadap 

tanah pertanian yang disewanya. 

18. Pembayaran PBB dalam tahun berjalan dapat dibayarkan oleh pihak 

penyewa tidak bersamaan dengan pembayaran uang sewa. 

19. Pembayaran PBB dalam tahun berjalan, dilaksanakan sesuai dengan 

kesanggupan Penyewa yang dituangkan dalam surat pernyataan, sebagai 

bagian tidak perpisahkan dari perjanjian sewa tanah pertanian.  

20. Pembayaran uang sewa dilakukan dengan cara pembayaran secara 

sekaligus dan tunai ke rekening kas umum daerah dengan disertai 

pengantar dari  pengguna Barang terlebih dahulu. 

21. Tanda bukti setor pembayaran uang sewa juga merupakan salah satu 

dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

perjanjian sewa tanah pertanian. 

 

 

WALIKOTA  MOJOKERTO 

 

IKA PUSPITASARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ttd. 


