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Banda Aceh-Pemerintah Aceh sedang berupaya mengajukan sertifikat hak tanah Blang Padang 

yang berada dipusat Kota Banda Aceh kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), tanah Blang 

Padang saat ini diakui milik Kodam Iskandar Muda (IM), sehingga penggunaan tanah lapang itu 

untuk berbagai event harus ada persetujuan dari Kodam IM. “Bahwa tanah Blang Padang pada 

kenyataannya sesuai sejarah merupakan aset Pemerintah Aceh dan bukan asset Pemerintah 

Indonesia karena pengelolaannya ditangani oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda 

Aceh”, kata Ketua DPRA Hasbi Abdullah pada jumpa pers di ruang kerjanya, Rabu (6/1). 

 

Hasbi menyebutkan, Gubernur telah mengeluarkan keputusan nomor 590/121/2008 tentang 

pembentukan tim fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Aceh 

dengan mengumpulkan data yuridis yang dapat dijadikan bukti atas penguasaan tanah Blang 

Padang oleh Pemerintah Aceh,  sebagai alas hak untuk proses penerbitan sertifikat hak tanah atas 

nama Pemerintah Aceh. 

 

Tanah seluas delapan hektar tersebut semula merupakan alun-alun kerajaan Aceh yang sebagian 

digunakan untuk lapangan upacara parade pasukan gajah digunakan hingga pada agresi pertama 

meliter Belanda, bedasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1953, tanah tersebut secara 

hukum dalam penguasaan Pemerintah Aceh karena merupakan asset daerah. Jika ada pihak yang 

keberatan dengan keputusan BPN nantinya, DPRA meminta kepada pihak tersebut untuk 

melanjutkannya di pengadilan dengan bukti yang ada. 

 

Kepala Bagian Hukum DPRA Makmur, SH, M. Hum, yang mendampingi Ketua DPRA 

menjelaskan, sesuai pernyataan Usman Yakub, Walikota Banda Aceh tahun 1960-1972 yang 

juga purnawirawan TNI AD, menerangkan Tanah Blang Padang merupakan milik Pemerintah 

Aceh bukan milik militer, bahkan dulunya kata Usman tanah tersebut agar segera disertifikatkan 

supaya adanya perlindungan hukum jika terjadi sengketa. “Saat ini DPRA terus mendesak 

Gubernur agar dengan segera mengurus sertifikat hak tanah Blang Padang dan juga aset 

Pemerintah Aceh lainnya ke BPN, karena hingga saat ini masih ada beberapa asset Pemerintah 

Aceh yang belum mempunyai sertifikat”, kata Makmur.[003] 
 


