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 Dalam setiap kehidupan manusia tanah senantiasa mempunyai fungsi yang 
sangat penting baik sebagai tempat tinggal, tempat usaha ataupun untuk keperluan 
lainnya.Kebutuhan tanah untuk tempat tinggal inilah yang sering menimbulkan 
permasalahan dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat.Tidak jarang terjadi 
pemecahan tanah menurut kehendak pemiliknya, sehingga mengabaikan peraturan 
yang berlaku terutama penyediaan kawasan perumahan yang beraspek pada 
penataan lingkungan, seperti adanya jalan, saluran air, dan fasilitas-fasilitas umum 
lainnya. 
 Dalam rangka penataan tanah dan lingkungannya yang lebih baik dan 
teratur kemudian dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor: 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah.Konsolidasi tanah adalah 
kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan 
penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, 
untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam 
dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengantisipasi atau menghindari kemungkinan timbulnya daerah kurang teratur 
bahkan kumuh. Jika hal itu terlanjur dibiarkan maka penanganannya akan lebih 
sulit dari berbagai aspek. 
 Kegunaan yang diperoleh dari Konsolidasi Tanah ini dirasakan baik oleh 
pemerintah maupun peserta konsolidasi. Bagi pemerintah kegunaannya adalah 
memperlancar pembangunan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang yang 
telah ada karena tidak terhambat oleh penyediaan dana untuk pembebasan tanah; 
penghematan dana pemerintah karena tidak perlu menyediakan dana untuk 
pembebasan tanah; menciptakan wilayah sesuai dengan area penataan lingkungan 
dan tercapainya tertib pertanahan.Bagi peserta konsolidasi adalah tanah yang 
dimilikinya menjadi teratur bentuknya, luasnya dan letaknya; tersedianya fasilitas 
umum yang dikehendaki; peningkatan manfaat dan nilai tambah karena 
meningkatnya harga tanah setelah ditata; adanya jaminan kepastian hak atas tanah 
(sertipikat); adanya kepastian untuk dibangun sesuai dengan peruntukan tanah. 
 Berdasarkan latar belakang di atas Tugas Akhir ini mengangkat 
permasalahan : 1. Sejauh manakah pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan 
dalam memberikan kontribusi terhadap penataan lingkungan di Desa Purworejo 
Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, 2. Bagaimanakah tanggapan masyarakat 
terhadap Program Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Purworejo Kecamatan 
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Kaliori Kabupaten Rembang, 3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam 
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan tersebut dan cara mengatasinya.  
 Metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Dan 
analisa data yang digunakan dalam metode ini adalah analisis data kualitatif.     
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa konsolidasi tanah diadakan untuk 
menata kembali penguasaan dan penggunaan tanah sehingga menjadi teratur baik 
bentuk maupun letaknya, serta pelaksanaannya dilaksanakan dengan sistem 
swakelola.Tanggapan masyarakat terhadap program konsolidasi ini sangat penting 
terutama warga masyarakat di Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten 
Rembang, walaupun ssedikit ada permasalahan. Hal ini terbukti dengan adanya 
peran serta masyarakat peserta konsolidasi karena keuntungan atau manfaat yang 
diperoleh sangat besar.Hambatan-hambatan yang timbul dalam program 
konsolidasi tanah pemukiman ini dapat diatasi berkat kesadaran masyarakat dan 
koordinasi yang baik antara pemerintah dan peserta konsolidasi. 

Saran dari penulis, sebaiknya sumbangan tanah dari para pemilik/ peserta 
konsolidasi tanah digunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Besar kecilnya 
sumbangan tanah akan berpengaruh juga terhadap sarana dan prasarana 
lingkungan tersebut. Dan supaya program konsolidasi tanah berjalan dengan 
lancar hendaknya dibutuhkan kesadaran masyarakat dan koordinasi yang baik 
antara pemerintah dan peserta konsolidasi tanah. 

 ix


	SARI.doc

