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ABSTRAK 
 
Siti Qomariyah, 2005. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara 
Swadaya Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Dosen 
pembimbing: Drs. Abdul Rasyid Wasyim, M. Ag. dengan jumlah 63 halaman. 
 
Kata kunci : Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya. 
 
 Dewasa ini kebutuhan akan rumah tinggal oleh masyarakat demikian 
meningkat dengan adanya perkembangan penduduk dan tuntutan kebutuhan 
masyarakat. Banyak pemilik tanah di perkotaan memanfaatkan tanah miliknya 
terpecah-pecah menjadi kaplingan tanah menurut selera pemiliknya sendiri tanpa 
memperhatikan kepentingan wilayah/lingkungan secara luas. Hal ini perlu segera 
diantisipasi, karena akan banyak menimbulkan permasalahan yang kompleks. 
Tidak saja menyangkut masalah fisik namun juga menyangkut masalah non fisik 
seperti masalah sosial dan ekonomi. Permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir 
ini adalah bagaimana pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya 
di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus serta hambatan dan solusi apa saja yang 
timbul dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Kabupaten Kudus. 
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk lebih mengetahui tentang 
pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya dan untuk mengetahui 
usaha apa saja dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam 
pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya. Alat pengumpul data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, observasi 
dan metode kepustakaan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah 
metode analisis kualitatif, karena penelitian ini bersifat deskriptif. 
 Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan yang dilaksanakan di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan prosedur/tata cara dalam 
pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan yang telah ditentukan. Akan tetapi 
didalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan secara swadaya ada yang 
menjadi kendala atau hambatan yaitu faktor biaya dari masyarakat yang 
mengakibatkan proses pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya 
sedikit terhambat dan terganggu sehingga kegiatan dalam konsolidasi tanah tidak 
dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. 

Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan  merupakan kegiatan rutin 
yang  dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah BPN melalui Seksi Pengaturan 
dan Penguasaan Tanah. Pelaksanaan KTP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus 
telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 4 
Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dan ditangani langsung oleh Seksi PPT.  

Konsolidasi Tanah Perkotaaan secara Swadaya yaitu Konsolidasi Tanah 
yang dibiayai sendiri oleh masyarakat peserta konsolidasi tanah, dalam KTP 
secara Swadaya ini pemohon harus membuat surat permohonan sebagai peserta 
Konsolidasi Tanah Perkotaaan dan membuat skets lokasi Konsolidasi Tanah. 



Saran yang diajukan penulis adalah agar Pemerintah dapat memberikan 
subsidi dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat pemilik tanah. 
Untuk BPN agar meningkatkan penyuluhan yang teratur sehingga masyarakat 
lebih memahami arti pentingnya Konsolidasi Tanah bagi perkembangan 
pembangunan sekarang ini dan supaya masyarakat lebih sadar akan manfaat atau 
hasil dari Konsolidasi Tanah. Dan perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat, 
instansi BPN dan instansi yang terkait agar proses pelaksanaan Konsolidasi Tanah 
dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Dewasa ini dirasakan demikian meningkat kebutuhan rumah tinggal 

oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan penduduk dan tuntutan 

kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut disediakan 

melalui pembangunan perumahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 

swasta maupun kelompok masyarakat. 

 Walaupun demikian belum semua dapat terpenuhi karena disamping 

permintaan terlalu banyak juga kemampuan daya beli masyarakat serta 

lokasinya belum tersedia secara merata. Oleh karena itu kenyataan di lapangan 

terutama daerah perkotaan banyak terjadi masyarakat pemilik tanah 

memanfaatkan tanah miliknya terpecah-pecah menjadi kaplingan tanah untuk 

dibangun guna memenuhi kebutuhan rumah tingggal mereka.  

 Oleh karena pemecahan tanah tersebut menurut selera pemiliknya 

sendiri (mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku), maka yang terjadi 

adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan azas penataan lingkungan seperti ; 

adanya jalan buntu, jalan setapak, bidang tanah tidak teratur, bidang tanah 

tidak memperoleh jalan, tidak tersedianya tanah untuk fasilitas umum/sosial 

dan sebagainya. Hal demikian bila tidak dikendalikan sejak dini maka akan 

terjadi lingkungan kota yang tidak teratur/semrawut bahkan kumuh, jika 

terlanjur demikian maka penanganannya akan lebih sulit dari berbagai aspek. 



 

 

2

 

Banyak juga tanah-tanah di wilayah perkotaan yang masih relatif kosong dan 

belum dimanfaatkan secara optimal, karena belum tersedia prasarana 

perkotaan dan sarana lainnya yang diperlukan. Apabila keadaan ini tidak 

segera mendapat penanganan, khususnya tentang penataan penguasaan dan 

pemanfaatan tanahnya, maka hal tersebut akan menimbulkan dan 

mempercepat tumbuhnya pemukiman padat yang tidak teratur dengan kondisi 

fasilitas yang semrawut, mengingat laju pertumbuhan penduduk yang semakin 

cepat.   

 Masyarakat pemilik tanah akan berusaha membangun sendiri-sendiri, 

baik untuk pemukiman ataupun untuk keperluan prasarana jalan tanpa 

memperhatikan kepentingan wilayah/lingkungan secara luas. Keadaan seperti 

ini perlu untuk segera diantisipasi, karena pada perkembangan selanjutnya 

akan banyak menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks, tidak saja 

menyangkut masalah fisik namun juga menyangkut masalah non fisik seperti 

masalah sosial dan ekonomi. 

 Beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan 

tersebut diantaranya adalah : 

1. Banyak wilayah perkotaan yang cenderung menjadi daerah kumuh yang 

bila ditelusuri lebih jauh, kecendurungan suatu wilayah untuk menjadi 

daerah kumuh disebabkan oleh urbanisasi dan urbanisasi liar. Dengan 

adanya urbanisasi maka semakin meningkat kebutuhan akan tanah 

sementara persediaan tanah semakin terbatas. Hal ini menyebabkan 

timbulnya perkampungan yang tidak sesuai dengan kualitas lingkungan 
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yang rendah karena kurangnya prasarana dan rendahnya fasilitas. 

Kurangnya prasarana dan rendahnya fasilitas disebabkan oleh 

keterlambatan pengadaan prasarana umum oleh pemerintah, sehingga 

penduduk terpaksa mengambil inisiatif sendiri untuk mengatur diri sendiri 

dalam mengadakan prasarana umum tanpa memperhatikan kepentingan 

wilayah/lingkungan secara lebih luas. 

2. Kelemahan sistem pembebasan tanah, yang terletak pada kendala umum 

yang dihadapi pemerintah pada waktu melakukan pembebasan tanah, yaitu 

ketidakmampuan pemerintah memberikan ganti kerugian yang sesuai 

dengan keinginan pemilik tanah.  

      Kelemahan sistem pembebasan tanah yang berdampak psikologis juga 

timbul karena dalam pelaksanaan pembebasan tanah masyarakat sering merasa 

bahwa dirinya hanyalah sebagai obyek pembangunan belaka yang sering 

dikalahkan oleh kepentingan pembangunan. 

      Pelaksana pembangunan saat ini juga menghadapi tugas yang sangat 

berat karena kebanyakan daerah di Indonesia tumbuh secara alamiah tanpa 

berlandaskan tata ruang yang mantap. Tetapi juga karena urbanisasi yang 

berlangsung sangat cepat dan dalam waktu yang relatif singkat. Pertumbuhan 

penduduk yang melesat secara fenomenal menuntut pewadahan aneka 

aktivitas dan dalam suatu tata ruang utamanya didaerah perkotaan. Kenyataan 

menunjukkan bahwa pelaksana/perencana pembangunan di Indonesia masih 

belum berhasil secara optimal menjawab tantangan dan berbagai konflik yang 

terjadi dilapangan. Sebab masalah spasial (ruang) selain berdimensi politik 
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(bagi pemerintah) juga berdimensi sosial ekonomi dan sosial budaya (bagi 

masyarakat) sehingga tata ruang yang disusun lebih merupakan gambaran 

ideal saja yang dalam kenyataannya sangat sulit untuk diwujudkan. Apalagi 

perencanaan tata ruang yaitu dan pembangunan daerah di Indonesia masih 

relatif baru yaitu dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 1992 tanggal 13-10-

1992 tentang Penataan Ruang.   

 Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu 

alternatif model pembangunan wilayah perkotaan tanpa pembebasan tanah 

yaitu dengan cara Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP). Melalui KTP ini 

diharapkan akan dapat mengatasi berbagai kelemahan model pembangunan 

konvensional seperti pembebasan tanah, dalam upaya pengadaan tanah untuk 

kepentingan prasarana umum dan fasilitas-fasilitas lingkungan lainnya. 

Dengan adanya KTP akan ditumbuhkannya peran serta masyarakat dalam 

membangun wilayah kotanya, karena dalam setiap tahap pelaksanaan KTP 

tetap melibatkan masyarakat, dalam hal ini pemilik tanah atau yang menguasai 

tanah khususnya. 

 Kabupaten Kudus merupakan Kabupaten terkecil di wilayah propinsi 

Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih sekitar 425.1564 KM2. Selain 

itu juga Kabupaten Kudus terletak di jalur perhubungan darat yang strategis 

karena menghubungkan antara kota Surabaya, Jakarta, Pati, Jepara dan 

Grobogan. Karena letaknya yang strategis tersebut maka pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Kudus cukup pesat, disamping adanya industri-industri 
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besar maupun kecil yang berjumlah ribuan menyebabkan Kota Kudus 

berkembang sebagai kota industri yang cukup menonjol. 

 Mengingat sempitnya wilayah Kabupaten Kudus, maka beragam 

aktifitas yang ada menimbulkan banyak masalah terutama pada sektor 

pemukiman, antara lain : 

1. Meningkatnya jumlah perumahan dan pemukiman maupun intensitas 

penggunaanya, sebagai akibat laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak 

diimbangi dengan lahan yang ada sehingga menimbulkan lingkungan yang 

tidak sehat. 

2. Mengingat letaknya yang strategis sebagai tempat persimpangan yang 

menghubungkan kota-kota besar maka dirasa perlu adanya pemukiman 

yang rapi dan teratur serta adanya fasilitas yang lengkap. 

3. Perkembangan perkotaan yang cukup pesat sebagai akibat dari 

meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kegiatan industri dan 

perdagangan yang menimbulkan masalah-masalah kependudukan dan 

sosial seperti munculnya kawasan kumuh. 

4. Makin berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat tingginya volume 

pemakaian lahan dengan makin berkembangnya sektor industri dan 

perdagangan, baik di Kudus maupun Jawa Tengah pada umumnya, 

sehingga perlu adanya klasifikasi lahan. 

    Dengan adanya permasalahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten 

Kudus memberikan solusinya yaitu dengan melaksanakan suatu model 

pembangunan yaitu dengan adanya Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP). 
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Lokasi pemukiman tersebut sudah pasti membutuhkan area yang cukup luas. 

Mengingat sempitnya wilayah maka hal tersebut akan mustahil bila tidak ada 

peran serta masyarakat Kudus berupa kesediaan memberikan sebagian 

tanahnya untuk pembangunan prasarana dan sarana umum lainnya. Oleh sebab 

itu Pemerintah Kabupaten Kudus menawarkan suatu konsep penataan ruang 

yang dikenal dengan Konsolidasi Tanah Perkotaan. 

 Badan Pertanahan Nasional sangat berperan dalam penentuan lokasi, 

pengadaan tanah melalui pembebasan tanah, sekaligus penataan penguasaaan, 

penataaan penggunaaan tanah dan pengadaan tanah untuk prasarana dan 

sarana pemukiman melalui program Konsolidasi Tanah Perkotaan, yang 

melibatkan seksi Pengaturan Penguasaan Tanah. KTP merupakan kebijakan 

pertanahan yang dianggap paling sesuai diterapkan dalam menunjang program 

pembangunan perumahan atau pemukiman. 

      Dalam Konsolidasi Tanah Perkotaan, tanah-tanah warga yang akan di 

konsolidasikan tersebut akan ditata ulang dengan cara menggeser, 

menggabung maupun memindahkan letak tanah. Permasalahan timbul apabila 

diatas tanah warga tersebut berdiri suatu bangunan yang bersifat permanen 

yang tidak mungkin untuk digeser maupun dipindahkan. 

 Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis memberi judul Tugas 

Akhir : 

                “PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA  

SWADAYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS”.  
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B. Permasalahan 

     Dari uraian-uraian diatas maka timbul permasalahan yaitu : 

a. Bagaimanakah pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara swadaya di 

Kabupaten Kudus ? 

b. Hambatan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

Perkotaan secara swadaya di Kabupaten Kudus ? 

c. Solusi apa sajakah yang diambil dalam pelaksanaan Konsolidasi tanah 

perkotaan secara swadaya di Kabupaten Kudus? 

C. Tujuan Penelitian 

      Tujuan : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan 

secara Swadaya. 

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya di Kabupaten Kudus. 

3. Untuk mengetahui usaha apa dilakukan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

Perkotaan secara Swadaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

a. Untuk memperdalam dan mengetahui tentang pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah. 
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b. Sebagai persyaratan untuk kelulusan program perkuliahan D3 

Manajemen Pertanahan. 

2. Bagi Pemerintah 

a. Khususnya bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus agar 

menambah dan menjadi masukan didalam memberikan pelayanan 

dalam hal Konsolidasi Tanah. 

b. Menginformasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat 

mengenai Konsolidasi Tanah.  

3.  Untuk Masyarakat 

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya 

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan. 

b. Memberikan motivasi kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif 

dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan. 

 

E. Sistematika Tugas Akhir 

      Untuk membantu memudahkan penulisan laporan ini maka penulis 

mengelompokkan sistematika Tugas Akhir ini menjadi 3 bagian, yaitu Bagian 

awal, Bagian pokok dan Bagian akhir tugas akhir.   

    Bagian awal Tugas Akhir terdiri dari sampul, halaman judul, 

persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi dan daftar lampiran. 
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Secara keseluruhan Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab. Pada bagian awal 

penulis mencantumkan  Pendahuluan yang membahas tentang Latar belakang, 

Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika 

Tugas Akhir. Dilanjutkan Tinjauan Pustaka yang membahas tentang 

Konsolidasi tanah Perkotaan, Dasar Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan, 

Tujuan Konsolidasi Tanah Perkotaan, Sasaran Konsolidasi Tanah Perkotaan, 

Jenis Konsolidasi Tanah Perkotaan. Meliputi Metode penelitian, dibicarakan 

pelaksanaan penelitian yang berisi tentang lokasi penelitian, fokus penelitian, 

teknik pengumpulan data dan teknik analis data. Bagian pokok yaitu 

Penyajian hasil penelitian dan pembahasan, pada bagian ini berisi tentang hasil 

penelitian yang meliputi Diskripsi lokasi penelitian. Pembahasannya meliputi 

pengertian Konsolidasi Tanah Perkotaan secara swadaya, pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah Perkotaaan secara swadaya, Hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan pendaftaran tanah secara swadaya, dan Analisis Hasil Pekerjaan. 

Bagian akhir yaitu Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Bagian Akhir Tugas 

Akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.     
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Konsolidasi Tanah 

 Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 

1991 disebutkan bahwa  Pengertian Konsolidasi Tanah adalah : 

“Kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali Penguasaan dan 
Penggunaan Tanah seta usaha Pengadaan tanah untuk kepentingan 
pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan 
hidup/pemeliharaan sumber daya alam, dengan melibatkan partisipasi 
masyarakat secara langsung”. 
 

 Di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria  tersebut pada  pasal 3 

disebutkan bahwa konsolidasi tanah meliputi penataan kembali bidang-bidang 

tanah termasuk hak atas tanah dan atau penggunaannya dengan dilengkapi 

prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan atau fasilitas penunjang 

lainnya yang diperlukan. 

 Pelaksanaan penataan tanah tersebut senantiasa berpedoman kepada 

Rencana Tata Ruang Daerah/Wilayah yang telah ada, pelaksanaan kegiatan 

konsolidasi tanah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah 

Kabupaten/ Kotamadya dan pelaksanaannya oleh Tim Pengendali Konsolidasi 

Tanah Propinsi. 

 Dalam Konsolidasi tanah terdapat dua kegiatan yaitu : Konsolidasi 

tanah meliputi kegiatan penataan kembali bentuk, luas, letak, penguasaan dan 

penggunaan, serta hak atas bidang-bidang tanah sehingga menjadi tertib dan 

teratur dilengkapi dengan prasarana dan fasilitas umum yang diperlukan 
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dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah secara langsung dan 

Konsolidasi Tanah juga merupakan kegiatan lintas sektoral yang terpadu, dan 

dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai salah satu kegiatan Program 

Pengaturan Penguasaan dan Penggunaaan Tanah, yang secara fungsional 

menjadi tugas Direktorat Pengaturan Penguasaaan Tanah Badan Pertanahan 

Nasional. 

            Dalam Konsolidasi Tanah Perkotaan terdapat 4 (empat) landasan yaitu: 

landasan fisik, landasan konstitusional, landasan political will dan landasan 

hukum. 

1. Landasan Filosofis. 

 Landasan Filosofis Konsolidasi Tanah Perkotaan adalah Paancasila, dalam 

hal ini sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang dijiwai oleh 

sila-sila lainnya. Dengan sila kelima Pancasila ini diharapkan Bangsa 

Indonesia mampu mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang 

mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 

2. Landasan Konstitusional. 

 Landasan Konstitusional Konsolidasi Tanah Perkotaan adalah UUD 1945, 

khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penjelasan 

UUD 1945 Pasal 33 tersebut menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran 

rakyat. Ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) ini menunjukkan 
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bagaimana posisi negara dalam mengelola sumber daya alam yang 

terkandung di wilayah Indonesia. 

3.  Landasan Political Will. 

 Landasan Political Will Konsolidasi Tanah Perkotaan dapat dilihat dalam 

GBHN, Repelita dan Repelita BPN. Di dalam ketiga dokumen tersebut 

ditentukan arah kebijakan yang diiinginkan dalam mengoptimalisasi 

fungsi tanah sebagai salah satu pokok-pokok kesejahteraan rakyat. 

4. Landasan Hukum. 

 Landasan Hukum pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dapat 

dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu : 

a. Dasar ketentuan-ketentuan pokok, yang ditemui dalam UUPA 

yaitu Pasal 2, 6, 12 dan 14 serta UU No. 56 Prp Tahun 1960, 

khususnya pasal 12. 

b. Dasar Hukum Materiil (dasar yang menentukan boleh tidaknya 

pelaksanaan KTP diatas suatu bidang tanah yang telah 

direncanakan dan hak kewajiban peserta KTP), yaitu hukum 

perikatan yang timbul dari perjanjian pihak BPN sebagai pelaksana 

KTP dan pemilik atau yang menguasai tanah sebagi peserta KTP. 

Dasar hukum materiil ini dapat diketahui dari ketentuan Peraturan 

Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 Pasal 4 ayat (2) yang 

menyatakan bahwa Konsolidasi Tanah Perkotaaan baru dapat 

dilaksanakan setelah pemilik tanah atau yang menguasai tanah 

memberikan persetujuannya. Sehingga jelas disini bahwa kekuatan 
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mengikat dari hukum materiil ini adalah Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata)Pasal 1338 menyatakan bahwa 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya.  

c. Dasar hukum formil (yang bersifat interen administratif) adalah 

Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi 

Tanah dan surat Kepala BPN Nomor 410 – 245 tanggal 7 

Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah. 

            Berdasarkan dari beberapa landasan konstitusional pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah Perkotaaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada 

prinsipnya Konsolidasi Tanah Perkotaan telah mengacu dan sesuai dengan 

landasan konstitusional tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang 

masih timbul hambatan-hambatan yang umumnya terkait dengan masalah 

dana atau biaya. 

 

B.  Dasar Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan 

 Adapun dasar hukum dari kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan 

adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). 

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok  

Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104). 

3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang 

Konsolidasi Tanah. 
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4. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 

5. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

6. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian 

Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.  

7. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasuonal No. 410–245 tanggal 7 Desember 

1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah. 

8. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi 

Vertikal. 

9. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan 

Nasional. 

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 

3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2003 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah sebagai 

Obyek Konsolidasi Tanah. 

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 590/56e8/Agr tgl 9-10-1985 

tentang Petunjuk Teknis/ Pedoman Pelaksanaan Konsolidasi Pertanahan. 

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 592/6365/Agr.tgl. 22-12-1986 

tentang Petunjuk dan Penetapan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan. 

14. Peraturan Perundangan lainnya maupun Peraturan-peraturan Daerah yang 

menyatakan tentang Penataan Pertanahan. 
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C.  Tujuan Konsolidasi Tanah 

 Tujuan diadakannya Konsolidasi Tanah Perkotaan adalah sebagai        

berikut : 

1. Bagi Pemerintah 

a. Memperlancar pembangunan di perkotaan sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang yang telah ada karena tidak terhambat oleh penyediaan dana 

untuk pembebasan tanah. 

b. Penghematan dana pemerintah karena tidak perlu menyediakan dana 

untuk pembebasan tanah. 

c. Menciptakan wilayah sesuai dengan asas penataan lingkungan dan dari 

segi pertanahan sesuai dengan catur tertib pertanahan.   

d. Menciptakan penggunaan tanah yang Aman, Tertib, Lancar dan Sehat 

(ATLAS) dalam rangka implementasi Rencana Teknis Tata Ruang Kota 

(RTTRK). 

e. Menertibkan kepemilikan tanah dan penyelesaikannya sertipikat. 

2. Bagi Peserta Konsolidasi Tanah 

a.  Tanah yang dimiliki menjadi teratur bentuk, luas dan letaknya. 

b. Tersedianya fasilitas umum yang dikehendaki. 

c. Peningkatan manfaat dan nilai tanah karena meningkatnya harga tanah 

setelah ditata. 

d. Adanya jaminan kepastian Hak Atas Tanah (sertipikat tanah). 

e. Adanya kepastian untuk dibangun sesuai dengan Peruntukan Tanah. 

f. Memperkecil sengketa tanah. 
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g. Sertipikat diperoleh dalam waktu relatif cepat. 

 

D.  Sasaran Konsolidasi Tanah 

 Sasaran Konsolidasi Tanah adalah terwujudnya penguasaan dan 

penggunaan tanah yang tertib dan teratur meliputi penataan bidang-bidang 

tanah lengkap dengan prasarana jalan dan fasilitas lingkungan yang 

diperlukan. 

 Sasaran Konsolidasi Tanah Perkotaan ditujukan pada wilayah sebagai 

berikut : 

1. Wilayah pemukiman kumuh. 

2. Wilayah pemukiman yang tumbuh pesat dan diperkirakan segera 

berkembang secara alami, sehingga dikhawatirkan terdapat berbagai 

masalah dikemudian hari bila tidak segera ditata. 

3. Wilayah yang sudah mulai tumbuh dan direncanakan menjadi daerah 

pemukiman yang baru. 

4. Wilayah yang direncanakan menjadi daerah pemukiman baru. 

5. Wilayah yang relatif kosong/sedikit bangunannya (Kota bagian 

pinggir) yang diperkirakan akan berkembang menjadi daerah 

pemukiman. 

6. Wilayah kota bagian pinggir yang telah ada jalan penghubung ke jalan 

utama. 

7. Lokasi konsolidasi meliputi luas sekitar kurang lebih 50 Ha. 
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E.  Jenis Konsolidasi Tanah 

 Ada dua jenis Konsolidasi Tanah yaitu Konsolidasi Tanah di perkotaan 

dan Konsolidasi Tanah di pedesaaan. 

1. Konsolidasi Tanah Perkotaaan adalah penataan kembali bidang-bidang 

tanah dalam kawasan pemukiman atau yang direncanakan untuk 

pemukiman sehingga menjadi teratur dan tertib yang semuanya 

menghadap kejalan. Rencana jalan dan dilengkapi dengan penyediaan 

tanah untuk fasilitas umum yang diperlukan sesuai dengan 

RUTRK/RDTRK/RTTRK. 

2. Konsolidasi Tanah Pedesaan adalah penataan kembali tanah pertanian 

menjadi teratur sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam penguasaan 

dan penggunaan tanahnya, dilengkapi dengan penyediaan tanah untuk 

prasarana jalan, saluran irigasi dan drainase serta fasilitas umum lainnya, 

sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah. 

            Dalam Konsolidasi Tanah juga terdapat dua program yaitu Konsolidasi 

tanah yang berasal dari proyek dan Konsolidasi tanah swadaya. Baik dalam 

Konsolidasi tanah proyek maupun swadaya sama-sama memberikan bukti 

kepemilikan tanah yaitu adanya sertipikat pengganti sebagai sertipikat yng 

baru. 

 Dengan terbitnya sertipikat/bukti kepemilikan tanah yang sah tersebut 

maka tanah tersebut berarti sudah ada kepastian hukumnya. Perbedaannya 

disini adalah Konsolidasi tanah secara proyek biaya pelaksanaannya berasal 

dari proyek disini adalah dari APBN/APBD, dan pemilik tanah yang ikut serta 
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dalam pelaksanaan Konsolidasi tanah perkotaan tersebut mendapatkan 

sertipikat/bukti kepemilikan secara cuma-cuma yaitu biayanya ditanggung 

langsung oleh proyek. Sedangkan secara swadaya artinya pelaksanaan 

Konsolidasi tanah perkotaan tersebut dibiayai sendiri oleh masyarakat yang 

ikut dalam pelaksanaan Konsolidasi tanah disini biaya sertipikat/bukti 

kepemilikannya ditanggung sendiri oleh masyarakat, tetapi karena swadaya 

dan bersama-sama maka biayanyapun akan lebih terjangkau dan waktunyapun 

akan lebih cepat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

        Dalam menyelesaikan suatu masalah, selalu dipergunakan suatu 

metode sesuai dengan masalah yang sedang dibahas. Dengan metode yang dipilih 

tersebut akan didapat suatu hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Metode juga salah satu cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu 

tujuan dari penelitian tersebut. 

        Agar data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir memenuhi 

syarat, maka digunakan suatu metode penelitian yang tepat. Tanpa metode 

penelitian yang tepat maka seorang peneliti akan mengalami kesulitan untuk 

menemukan, merumuskan dan menganalisis suatu masalah guna mengungkapkan 

suatu kebenaran dalam penelitian yang dilakukan.    

 

A.   Lokasi Penelitian 

           Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, 

Jalan Raya Mejobo No. Telp. (0291) 434832 Kudus. 

 

B.   Fokus Penelitian 

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah : 

1. Proses pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan 

2. Hambatan yang ada dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara 

Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus 
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3. Solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan 

secara Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus 

 

C.   Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah : 

1. Wawancara 

    Wawancara adalah percakapan dengan cara mengajukan pertanyaan secara 

lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara ini dilakukan langsung 

pada narasumber yang terkait yang berhubungan dengan tugas dan 

tanggung jawab dalam pengurusan tentang penguasaan dan pemilikan 

tanah. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Rudi, SH yang menjabat 

sebagai Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah dan dibantu oleh 

pegawai lainnya yaitu dengan Bapak Joko Triono, SH yang menjabat 

sebagai Kasubsi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah.Wawancara ini 

bertujuan mengungkap data mengenai pelaksanaaan Konsolidasi Tanah 

secara Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

2. Metode Dokumentasi 

    Yaitu metode dengan pengumpulan data yang diambil dari data yang ada di 

Seksi PPT dengan mengkaji berbagai dokumen resmi  yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian yaitu; perundang-undangan yang 

berhubungan dengan Konsolidasi Tanah, peta konsolidasi tanah perkotaan 

swadaya, desain konsolidasi tanah perkotaan swadaya. Selain itu dapat 
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diartikan juga sebagai cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis 

seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau 

hukum-hukum dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

(Maman Rahman, Tahun 1999, Hal 96). 

3. Metode Observasi 

Yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung dilokasi mengenai 

keadaan lokasi misalnya keadaan tanah, jalan dan tempat pelaksanaannya 

sudah tepat atau tidak dengan prosedur yang telah ada dalam pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah Perkotaan di daerah Kabupaten Kudus. 

4. Metode Kepustakaan 

    Yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau 

literatur yang berhubungan dengan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

Perkotaan tersebut. 

 

D.   Teknik Analisa Data  

           Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu 

data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif 

agar mencapai kejelasan dalam masalah penelitian yang sedang dibahas.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN  

1.  Sejarah Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus 

 Dalam suatu pengelolaan pertanahan diperlukan suatu 

kebijaksanaan secara nasional yang berfungsi sebagai pedoman 

operasional di daerah untuk menjaga kesatuan, kesederhanaan, dan 

kepastian hukum pertanahan. Semula urusan agraria termasuk wewenang 

kementerian dalam negeri. Dengan adanya Keputusan Presiden No. 55 

tanggal 29 maret tahun 1955 dibentuk Kementerian Agraria dengan 

Keppres tersebut. Urusan Agraria pusat diselenggarakan oleh Menteri 

Agraria, tetapi di daerah masih tetap dilaksanakan oleh para pejabat 

pamong praja. Untuk kelancaran pekerjaan dan telah tersusunnya 

organisasi Kementerian Agraria di daerah dengan UU No. 7 tahun 1958 

tentang peralihan tugas dan wewenang ditetapkan dengan Kep Men 

Agraria No. Sk 112/Ka/1961. Pejabat Agraria di daerah pada waktu itu 

adalah Kepala Inspeksi Agraria tingkat propinsi, Kepala Agraria di tingkat 

karesidenan dan Kepala Agraria daerah di Kabupaten dan kota praja. 

Departemen Agraria dipimpin oleh seorang Deputi Menteri Dalam Negeri 

dengan Keppres tahun 1966, Departemen Agraria ditiadakan dan 

dimasukkan ke dalam Departemen Dalam Negeri sebagai Direktorat 

Jendral Agraria dan Transmigrasi.           
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            Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional : 

a. Pada tahun 1988 dengan Keppres no. 26 di bentuk BPN (Badan 

Pertanahan Nasional) sebagai lembaga Pemerintah non departemen 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden. Tugas BPN membantu Presiden mengelola dan 

mengembangkan administrasi pertanahan. Pemakaian Pertanahan 

sebagai badan tersebut tidak mengubah atau mengurangi lingkup tugas 

kewenangannya yang sebelumnya ada pada Departemen dan Direktorat 

Jendral Agraria, justru memberikan kejelasan dan penegasan mengenai 

ruang lingkup pengertian Agraria yang dipakai di lingkungan 

Administrasi pemerintah.  

b. BPN semula dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan 

diadakannya jabatan Menteri Negara Agraria dalam kabinet 

pembangunan VI pda tahun 1993, pimpinan BPN menjadi setingkat 

Menteri, dengan sebutan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN 

(Keppres no. 44 tahun 1993). Menteri Negara Agraria bertugas pokok 

menangani hal-hal yang berhubungan dengan keagrariaan dan 

menyelenggarakan kegiatan seluruh instansi pemerintah yang 

berhubungan dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program 

Pemerintah secara menyeluruh. Menteri Agraria dibantu oleh seorang 

menteri dan seorang asisten menteri, dan penasehat ahli yang bukan 

jabatan struktural. Kepala BPN dibantu oleh 5 orang Deputi yang 

masing-masing membawahi Kepala Biro dan Direktur. Ada juga pusat 
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penelitian dan pengembangan dan pusat pendidikan dan latihan. Pada 

propinsi terdapat Kantor Wilayah Pertanahan disingkat Kanwil, yang 

dipimpin oleh seorang Ka.Kanwil. Ka.Kanwil membawahi sejumlah 

Kepada Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha. Pada tingkat Kabupaten 

dan Kota terdapat Kantor Pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Kantor 

Pertanahan yang membawahi sejumlah Kepala Seksi dan seorang 

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha. 

 Menurut Keppres No. 44/1993 Bab II pasal 4, susunan 

Organisasi Badan Pertanahan Nasional : 

1. Deputi bidang hak atas tanah 

2. Deputi bidang umum  

3. Deputi bidang pengukuran dan pendaftaran tanah 

4. Deputi bidang pengawasan  

5. Pusat penelitian dan pengembangan 

6. Pusat pendidikan dan latihan  

7. Staf ahli 

8. Kantor Wilayah 

c. Keppres No. 95/2000 

BPN yang dalam Keppres ini disebut Badan Pertanahan Nasional, 

kembali menjadi lembaga Pemerintah non departemen yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden. Badan Pertanahan dipimpin Menteri Dalam Negeri, dalam 

melaksanakan tugasnya Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala. 
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    Tugas Badan Pertanahan Nasional merumuskan dan menetapkan 

kebijaksanaan nasional dibidang: 

1. Pengaturan peruntukkan, persediaan dan penggunaan tanah 

2. Pengaturan hubungan hukum antara orang dengan tanah 

3. Mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah dan 

perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah 

4. Deputi bidang pengkajian dan hukum pertanahan 

5. Deputi bidang informasi pertanahan 

6. Deputi bidang tata laksana pertanahan 

 Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus merupakan unit kerja 

Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten Kudus yang 

melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum 

pendaftaran tanah. 

 Kantor Pertanahan Kabupeten Kudus beralamat dikomplek 

Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Mejobo, Kudus. 

             Wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus adalah 

meliputi semua kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kudus. 

Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kudus yaitu: 

1. Kaliwungu  

2. Jati 

3. Kota 

4. Mejobo 

5. Gebog 
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6. Dawe 

7. Bae 

8. Undaan 

9. Jekulo 

2. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kudus 

  Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus mempunyai tugas yaitu 

melaksanakan tugas Badan Pertanahan Nasional dalam lingkungan 

wilayah Kabupaten Kudus, terutama dalam pembuatan Surat Keputusan 

pemberian hak atas tanah maupun sertipikat hak atas tanah dengan 

memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

  Berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 1 tahun 1989 tentang 

organisasi dan tata kerja kantor wilayah BPN di propinsi dan Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota pasal 26, 27, ayat 2 dibagi atas seksi- seksi 

dan sub bagian dengan fungsi dan tugasnya masing-masing yaitu: 

a. Kepala Kantor Pertanahan 

1) Memimpin Kantor Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor 

Pertanahan dan membina hubungan dengan aparatur kantor 

Pertanahan agar berdaya guna dan berhasil guna. 

2) Menentukan kebijaksanaan pertanahan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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3) Membina dan melaksanakan kerjasama dibidang pertanahan dengan 

departemen dan lembaga pemerintah lainnya di pusat maupun di 

daerah. 

b.  Sub Bagian Tata Usaha 

                 Tugas, wewenang dan tanggung jawab : 

1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan 

kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. 

2) Melakukan urusan surat menyurat dan hal-hal yang berhubungan 

dengan dan rumah tangga Kantor Pertanahan. 

c. Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah 

                Tugas, wewenang dan tanggung jawab : 

1)  Menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang pengaturan 

penguasaan tanah dan redistribusi. 

2) Menyiapkan dan melakukan pengaturan yang berhubungan dengan 

kepegawaian. 

3) Melakukan dan menyiapkan kegiatan pengumpulan data 

pengendalian penguasaan atas tanah. 

4) Melayani pembayaran ganti rugi atas tanah. 

5) Melayani pemberian ijin pengalihan hak atas tanah dan penyelesaian 

masalah pertanahan. 

6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari: 

a) Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah 

b) Sub Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah 
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d. Seksi Penatagunaan Tanah 

  Tugas, wewenang dan tanggung jawab: 

1) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data penatagunaan tanah. 

2) Menyiapkan penyusunan rencana Penatagunaan tanah 

3) Memberikan bimbingan tentang penatagunaan tanah kepada 

masyarakat. 

4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan tanah dari: 

a) Sub Seksi Data Penatagunaan Tanah 

b) Sub Seksi  Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah 

e. Seksi Hak-hak Atas Tanah 

  Tugas, wewenang dan tanggung jawab: 

1) Menyiapkan penyelesaian pengurusan hak-hak atas tanah. 

2) Menyiapkan penyelesaian pengadaan tanah. 

3) Menyiapkan penyelesaian masalah sengketa pertanahan. 

4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari: 

a) Sub Seksi Pemberian Hak Atas Tanah 

b) Sub Seksi Pengadaan Tanah 

c) Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan 

f. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah 

                Tugas, wewenang dan Tanggung jawab: 

1) Melakukan identifikasi, pengukuran, pemetaan dan penyiapan 

pendaftaran konversi milik adat. 
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2) Menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan 

pengakuan hak. 

3) Mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan sistem 

informasi pertanahan serta memelihara daftar-daftar umum di bidang 

pengukuran dan pendaftaran tanah. 

4) Menyiapkan pengalihan hak atas tanah serta pembebanan hak atas 

tanah. 

5) Menyiapkan bahan pembinaan pengukuran dan pendaftaran tanah 

serta menyiapkan sarana-sarana dan daftar isian di bidang 

pengukuran dan pendaftaran tanah. 

6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari: 

a) Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi 

b) Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan 

c) Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebasan Hak dan PPAT 

3. Sistem Manajemen di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dan 

Keterkaitan antar seksi-seksi di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kudus. 

a. Sistem Manajemen di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus 

1) Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pimpinan 

2) Kepala Sub Tata Usaha membawahi: 

a) Kepala Urusan Keuangan 

b) Kepala Urusan Umum 
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3) Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Pemilikan Tanah 

a) Kepala Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah 

b) Kepala Sub Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah 

4) Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah dan Penatagunaan Tanah   

membawahi: 

a) Kepala Sub Seksi Data Penatagunaan Tanah 

b) Kepala Sub Seksi Rencana dan Bimbingan PenatagunaanTanah 

5)  Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah membawahi: 

a) Kepala Sub Seksi Pemberian Hak Atas Tanah 

b) Kepala Sub Seksi Pengaduan Tanah 

c) Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan 

6)  Kepala Seksi Pengukuran Pendaftaran Atas Tanah membawahi: 

a) Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan, dan Konversi 

b) Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi 

c) Kepala Sub Seksi Peralihan Hak Pembebasan Hak dan PPAT 

  Sistem manajemen dalam Kantor Pertanahan telah dikeluarkan 

Surat Keputusan No. 26 tahun 1988 tentang BPN dan Surat Keputusan 

Kepala BPN No. 1 tahun 1989, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

masing-masing  seksi yang ada pada Kantor Pertanahan. 

b. Keterkaitan Seksi P dan PT dan Sub Bagian Tata Usaha meliputi: 

1)  Proses Administrasi atau pembukuan sertipikat dilakukan oleh Sub       

Bagian Tata Usaha. 
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2) Keuangan dari pihak ketiga (pemohon) dilaksanakan oleh Sub Bagian 

Tata Usaha. 

3) Penggunaan bidang-bidang teknis, proses untuk mencukupinya 

melalui Sub Bagian Tata Usaha. 

4) Kebutuhan SDM di bidang teknis, proses untuk mencukupinya 

melalui Sub Bagian Tata Usaha. 

c.  Keterkaitan Sub Bagian Tata Usaha dengan seksi Hak Atas Tanah 

meliputi kegiatan: 

1) Permohonan konversi melalui penegasan atau pengakuan hak 

prosesnya adalah Sub Bagian Tata Usaha melakukan pembukuan 

kemudian meneruskan kaitan dengan tugas dan Seksi Hak Atas 

Tanah sesuai dengan isi berkas permohonan. 

2) Melakukan pembukuan mengenai pemasukan kepada yang berkaitan 

dengan tugas dan Seksi Hak Atas Tanah dilakukan oleh Sub Seksi 

Tata Usaha. 

3) Permohonan Hak Atas Tanah Negara proses pembukuan pemasukan 

ke kas negara dicatat oleh Sub Bagian Tata Usaha. 

d. Keterkaitan Sub Bagian Tata Usaha dengan Seksi Penatagunaan Tanah 

1) Permohonan aspek penatagunaan tanah Sub Bagian Tata Usaha 

meneruskan berkas persyaratan permohonan aspek penatagunaan 

tanah ke Seksi Penatagunaan Tanah. 

2) Pemberian ijin lokasi dalam prosesnya perlu di koordinasi dengan 

instansi lainnya, sehingga dalam melakukan rapat koordinasi tersebut 
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Sub Bagian Tata Usaha melakukan kegiatan mengagenda dan 

mengirim surat untuk rencana koordinasi yang dilakukan oleh Seksi 

Penatagunaan Tanah. 

e. Keterkaitan Seksi Pemetaan dan Pendaftaran tanah dengan seksi 

pengaturan penguasaan tanah meliputi kegiatan: 

1) Permohonan izin pemindahan hak 

2) Proyek PRONA Swadaya 

f. Keterkaitan Kerja Kantor Pertanahan dengan Instansi lainnya 

1) Keterkaitan Kantor Pertanahan dengan Pemerintah Daerah tingkat II, 

kegiatan dalam pembangunan di bidang pertanahan, kantor 

pertanahan tidak dipisahkan dengan Pemerintah Daerah, contohnya 

dalam pendaftaran tanah baik tanah perkotaan maupun tanah 

pedesaan. 

2) Pelaksanaan proyek pertanahan, contohnya penatagunaan tanah dan 

konsolidasi. 

g.  Keterkaitan Kantor Pertanahan dengan Instansi lainnya seperti dengan 

DPU, PEMDA, BAPEDA. 

 

B.  PEMBAHASAN 

1. Pengertian Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya 

   Konsolidasi Tanah Perkotaan adalah suatu kegiatan terpadu untuk 

menata persil-persil atau bidang tanah yang tidak beraturan dalam suatu 

lokasi menjadi persil-persil atau bidang tanah yang beraturan dan semua 



 

 

33

 

persil atau bidang tanah menghadap kejalan serta dilengkapi dengan sarana 

dan prasarana, dengan adanya keterlibatan atau partisipasi aktif masyarakat 

dalam rangka pencadangan tanah untuk prasarana dan sarana umum sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Kota yang ada. 

                       Konsolidasi Tanah Perkotaan juga merupakan upaya penataan 

kembali penguasaan dan penanganan tanah yang melibatkan partisipasi 

aktif para pemilik tanah. Konsep Konsolidasi Tanah menurut Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991, yang tujuannya 

adalah pada bidang-bidang tanah yang ditata kembali mengenai bentuk, luas 

dan letaknya agar nilai atau harga tanah menjadi meningkat. Dalam hal ini, 

pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada Pemerintah untuk ditata 

kembali dan ada sebagian yang dipergunakan untuk pembangunan sarana 

umum dan sebagian lagi dipergunakan untuk TBPP (Tanah Biaya Pengganti 

Pelaksanaan). 

               Dalam Konsolidasi tanah perkotaan terdapat dua macam 

konsolidasi tanah, yaitu Konsolidasi tanah Proyek dan konsolidasi tanah 

perkotaan swadaya. Konsolidasi Tanah Proyek adalah konsolidasi tanah 

yang pelaksanaannya dibiayai oleh Pemerintah, konsolidasi tanah jenis ini 

pemohon tidak perlu mengajukan permohonan konsolidasi juga lokasi 

konsolidasi karena semuanya ditentukan dan diatur oleh Kantor Pertanahan 

setempat. Sedangkan Konsolidasi Tanah Perkotaaan secara Swadaya yaitu 

Konsolidasi tanah yang dibiayai sendiri oleh masyarakat peserta konsolidasi 

tanah, dalam KTP secara swadaya ini pemohon harus membuat surat 
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permohonan sebagai peserta Konsolidasi Tanah Perkotaaan dan membuat 

skets lokasi konsolidasi tanah. (Budi Harsono, Tahun 1999, Hal 399).  

       2. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan 

           a. Persyaratan 

 Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

Perkotaan Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah pada bulan Juli tahun 

2004 menyatakan bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam 

permohonan konsolidasi tanah adalah : 

1) Surat Permohonan konsolidasi tanah. 

2) Gambar lokasi tanah. 

3) Sketsa Rencana Desain Konsolidasi Tanah. 

4) Foto copy Sertipikat/Petuk/Leter C. 

5) Akta Jual Beli/Hibah/Pembagian Hak Bersama. 

6) Surat Kuasa (Apabila dikuasakan). 

7) Syarat Pernyataan Persetujuan ikut kegiatan konsolidasi tanah 

perkotaaan. 

8) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan apabila obyek 

konsolidasi tanah belum bersertipikat. 

9) Daftar Peserta. 

10) Surat Keterangan Waris, dilengkapi apabila subyek hak telah  

meninggal dunia. 

11) Tanda bukti diri/KTP. 
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12) Surat Pernyataan Kesanggupan membayar biaya Konsolidasi Tanah 

Swadaya. 

            b. Tahap-tahap dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan  

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kudus berjalan dengan baik, karena setiap langkah ataupun 

prosedur Konsolidasi Tanah perkotaan telah dilaksnakan secara teratur 

yaitu mulai dari pemilihan calon lokasi sampai dengan penerbitan 

sertipikat Konsolidasi Tanah Perkotaan. Adapun tahap-tahap 

Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus 

berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410–245 

tanggal 7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi 

Tanah adalah sebagai berikut: 

1) Penjajagan penetapan lokasi/pemilihan lokasi 

 Kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan diawali dengan pemilihan 

calon lokasi.Dalam pemilihan calon lokasi tersebut harus sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan dengan memperhatikan faktor 

fisik wilayah dan faktor non fisik untuk menghindari sebaiknya lebih 

dari satu lokasi. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus beserta 

tim koordinasi Konsolidasi Tanah Perkotaan menentukan lokasi 

Konsolidasi Tanah Perkotaan. 
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  Pemilihan lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a) Lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan harus wilayah pemukiman 

yang pesat perkembangannya. 

b) Daerah yang direncanakan menjadi daerah pemukiman yang baru. 

c) Wilayahnya diperkirakan akan berkembang sesuai dengan tata kota 

tersebut. 

d) Daerah pinggiran kota yang mempunyai potensi untuk berkembang 

sebagai tempat pemukiman. 

2)  Penyuluhan                                                                                      

Dengan mengadakan kegiatan lapang dengan diawali adanya 

penyuluhan kepada pserta KTP, penyuluhan tersebut dilakukan secara 

berulang-ulang agar peserta Konsolidasi Tanah dapat mengetahui 

maksud dan tujuan dari adanya Konsolidasi Tanah. Kegiatannya 

adalah sebagai berikut: 

a) Penyuluhan diberikan kepada seluruh masyarakat dan aparat 

pelaksana   pada lokasi yang dipilih agar masyarakat mengerti 

tentang manfaat konsolidasi tanah dan bagi aparat mengerti tugas 

dan tanggung jawab dalam konsolidasi tersebut. Penyuluhan 

dilakukan oleh Tim Koordinasi dan petugas yang ditunjuk serta 

diupayakan secara langsung. Penyuluhan secara tidak langsung 

dapat melalui Ketua RT/RW dan pemuka masyarakat setempat.  

 



 

 

37

 

b) Materi Penyuluhan yang terdiri dari: 

1. Tentang Konsolidasi Tanah secara umum. 

2. Arti pentingnya Konsolidasi Tanah bagi peserta Konsolidasi    

Tanah itu sendiri. 

3. Rencana Umum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (RUPKT) 

terhadap calon lokasi yang telah dipilih. 

4. Adanya Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP) untuk 

sarana dan prasarana jalan atau fasilitas umum atau sosial 

lainnya. Besarnya STUP sudah diinformasikan pada saat 

penyuluhan dan sudah diberi pengarahan bagaimana cara 

perhitungannya. Sedangkan perkiraan besarnya STUP yang di 

informasikan kepada masyarakat harus berdasarkan hasil laporan 

dari lokasi yang telah di pilih (penjajagan lokasi). 

5. Hal lain-lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah. 

3)  Penjajagan Kesepakatan  

 Membuat Surat pernyataan secara tertulis oleh peserta Konsolidasi 

Tanah tentang persetujuan diadakannya kegiatan konsolidasi tanah 

dan kesanggupan peserta untuk memberikan sumbangan berupa 

sebagian tanahnya untuk pengadaan prasarana jalan dan prasarana 

umum lainnya yang penting. Dalam Konsolidasi Tanah sudah 

ditentukan sekurang-kurangnya 85% untuk proyek dan 100% untuk 

swadaya dan peserta menyatakan persetujuannya. 
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4) Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah 

Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah adalah dengan Surat Keputusan 

Bupati/Walikota setempat. 

5)  Pengajuan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah 

(DURK) 

a) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota stempat menyampaikan 

DURK kepada Kantor Wilayah BPN Propinsi paling lambat 

bulan juli pada tahun yang bersangkutan. 

b) Kemudian Kanwil BPN Propinsi melakukan, menyampaikan,  

koreksi dan rekapitulasi DURK  Kantor Wilayah Propinsi dalam 

lembar organisasi atau lokasi dengan dilengkapi daftar yang 

berisikan Unit Kerja, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara 

(KPKN), lokasi kegiatan, penerimaan, penggunaan dan 

saldo/jumlah yang disetorkan kepada ke Kas Negara, Kepala 

BPN, dan Departemen Keuangan. 

 c) Setelah DURK yang telah dibahas dan disetujui, Kepala BPN                

menyiapkan DRK dan menyampaikannya kepada Menteri 

Keuangan.  

d) Kepala BPN menyampaikan DRK dan petunjuk operasional 

yang telah dibubuhi Surat pengesahan dari Menteri Keuangan 

kepada Kakanwil BPN Propinsi dan unit satuan pelaksana 

dipusat. 
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6)    Identifikasi subyek dan obyek                                           

Diadakaannya pendataan berupa identifikasi subyek dan obyek 

tanah agar diketahui jumlah peserta, tempat tinggal, bukti 

kepemilikan tanah, luas dan letaknya masing-masing bidang tanah, 

jumlah bidang, batas-batas bidang pemilikan tanah. Persyaratan 

bagi peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan adalah sebagai berikut: 

a) Peserta tersebut mempunyai surat atau bukti kepemilikan tanah. 

b) Peserta tersebut bersedia melepaskan hak atas tanahnya sebagai 

dasar pemberian hak baru setelah dikonsolidasi. 

c) Peserta tersebut bersedia menyumbangkan sebagian tanahnya 

untuk prasarana umum misalnya untuk jalan dan untuk fasilitas 

umum lainnya. 

d) Jika tanah yang dalam keadaan sengketa maka kedua belah 

pihak harus menyatakan persetujuannya dan ikut bersedia dalam 

Konsolidasi Tanah. 

e) Peserta harus memenuhi syarat khusus: 

1. Daftar nama peserta 

2. Surat permohonan  

3. Identitas peserta 

4. Pernyataan kesanggupan peserta 

5. Bukti kepemilikan tanah  

6.  Sketsa lokasi atau bidang tanah 
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7)  Pengukuran/pemetaan keliling                                     

 Dilakukan pengukuran keliling lokasi Konsolidasi Tanah karena hal 

ini bertujuan untuk mengetahui luas tanah yang akan di 

Konsolidasikan dan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat 

Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan lokasi. Para pemilik 

tanah tidak diperkenankan melakukan perubahan penguasaan dan 

penggunaan tanahnya selama kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut 

dilaksanakan baik dengan cara mengalihkan hak atas tanahnya 

maupun mendirikan bangunan diatas lokasi Konsolidasi Tanah 

Perkotaan. Agar perubahan tersebut tidak terjadi maka pada awal 

kegiatan perlu dipasang suatu papan pengumuman tentang larangan 

perubahan penguasaan tanah. 

8)  Pemetaan rincikan                                                                                   

 Adanya pengukuran rincikan bidang yang bertujuan untuk 

mengetahui secara luas bidang tanah masing-masing peserta. Semua 

yang ada diatas bidang tanah harus terlihat jelas agar memudahkan 

dalam pembuatan rencana desain tata ruang Konsolidasi Tanah 

Perkotaan. 

9)  Pengukuran topografi dan pemetaan penggunaan tanah  

 Diadakannya pengukuran topografi atau kemiringan tanah untuk 

mengetahui kemiringan dan lereng areal yang akan di 

Konsolidasikan serta memudahkan rencana jaringan jalan dan 

saluran air. 



 

 

41

 

      Membuat pemetaan penggunaan tanah agar diketahui jenis apa 

penggunaan tanahnya yamg ada dilokasi sekaligus sebagai 

pertimbangan dalam penyusunan desain tata ruang. 

10) Membuat peta rencana jaringan jalan dan fasilitas pendukung 

lainnya seperti fasilitas umum dan sosial (pra desain tata ruang). 

11) Pembuatan Desain Tata Ruang (DTR) 

 Rencana desain penataan bidang-bidang tanah harus di 

musyawarahkan terlebih dahulu dengan peserta. Setelah dapat 

diterima barulah desain tata ruang disahkan oleh Bupati/Walikota 

dan digunakan sebagai dasar/pedoman penataan selanjutnya. 

12) Musyawarah mengenai besarnya Sumbangan Tanah Untuk   

Pembangunan (STUP)  

 Besarnya STUP yang dikenakan kepada peserta ditetapkan secara 

musyawarah tetapi STUP juga ditentukan oleh: 

a) Status Tanah 

     Jika tanah hak/yasan maka besarnya STUP ditetapkan dengan 

kesepakatan. 

b) Rata-rata luas pemilikan kapling tanah 

      Jika rata-rata kepemilikan tanah kecil-kecil maka STUP menjadi 

besar, banyak jalan yang dibangun karena jarak antara dua jalan 

relatif dekat. 
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c) Prasarana dan fasilitas umum 

      Semakin banyak dibutuhkan prasarana dan fasilitas umum maka 

STUP semakin besar. 

13) Pelepasan hak atas tanah oleh peserta 

 Pada saat pelepasan HAT maka sertipikat tanah/bukti pemilikan 

tanah harus diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota dan akhirnya nanti dikembalikan lagi dengan luas 

dan letak tanah yang baru. 

14) Penegasan tanah sebagai obyek konsolidasi 

      Tanah tersebut ditetapkan menjadi tanah negara obyek konsolidasi 

tanah perkotaan. 

15) Setelah tanah dilepaskan menjadi tanah negara maka BPN 

melaksanakan penataan kembali (realokasi/penerapan kapling baru) 

setelah itu akan dikembalikan/diredistribusikan kembali kepada 

peserta KTP dengan luas, bentuk dan letak yang baru sesuai dengan 

Desain Tata Ruang. 

16)  Pekerjaan Kontruksi 

       Yaitu pembentukan badan jalan, parit dan fasilitas umum lainnya   

agar tujuan Konsolidasi Tanah Perkotaan benar-benar bisa terwujud. 

17) Redistribusi/penerbitan SK pemberian hak 

      Setelah terbit Surat Keputusan KBPN tentang penegasan Tanah 

Negara obyek Konsolidasi, maka Kakanwil Propinsi atas usul 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menerbitkan Surat 
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Keputusan pemberian HAT kepada peserta Konsolidasi Tanah 

Perkotaan tanpa melalui permohonan dari masing-masing peserta 

KTP yang semula sudah memiliki suatu hak dibebaskan dari 

kewajiban membayar uang pemasukan kepada negara dan hanya 

dikenai biaya administrasi yang sudah ditentukan dalam Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 dan biaya 

pendaftaran tanah. 

18) Sertipikasi 

      Sesuai dengan Surat keputusan pemberian HAT, maka Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menerbitkan sertipikat tanah 

dan diberikan kepada peserta konsolidasi yang berhak.    

            c. Kewajiban Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan 

  Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaaan mempunyai 

beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap peserta konsolidasi 

tanah diantaranya yaitu : 

1) Bersedia menyumbangkan sebagian tanahnya sebagai partisipasinya 

untuk penyediaan fasilitas jalan, fasilitas sosial dan fasilitas umum 

lainnya yang diperlukan (STUP). 

2) Bersedia membuat pernyataan tertulis untuk menjadi peserta 

konsolidasi tanah. 

3) Bersedia melepaskan Hak Atas Tanahnya terlebih dahulu, sebagai 

dasar pemberian hak baru melalui konsolidasi tanah. 
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4) Apabila tanah dalam sengketa harus diselesaikan dahulu dari kedua 

belah pihak menyatakan persetujuan tertulis untuk bersedia ditata 

dengan cara Konsolidasi Tanah Perkotaan. 

5) Melengkapi surat-surat tanda bukti pemilikan tanah/penguasaan 

tanah. 

6) Bersedia membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) atas tanah yang diperolehnya. 

            d. Organisasi Pelaksana 

  Organisasi pelaksana konsolidasi tanah adalah organisasi 

seperti yang dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor  4 Tahun 1991 pasal 5 adalah sebagai berikut : 

1) Koordinasi Pelaksanaan 

Koordinasi pelaksana di Propinsi disebut sebagai Tim Pengendali 

dan di Kabupaten/Kota disebut Tim Koordinasi. 

a) Tim Pengendali Konsolidasi Tanah Propinsi 

Susunan keanggotaan Tim Pengendali kegiatan konsolidasi   

tanah Propinsi adalah : 

1. Gubernur Kepala Daerah                       : Sebagai Pembina 

2. Kepala Kantor Wilayah BPN                : Ketua  

                                                                      Merangkap Anggota  

3. Ketua BAPPEDA Propinsi                    : Wakil Ketua  

                                                                      MerangkapnAnggota 

4. Kepala Bidang Pengaturan Penguasaan : Sekretaris  
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tanah                                                         merangkapAnggota 

5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Propinsi: Sebagai Anggota 

6. Kepala Bidang Penatagunaan Tanah       : Sebagai Anggota 

7. Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah      : Sebagai Anggota 

8. Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaf  : Sebagai Anggota 

taran Tanah 

9. Kepala Dinas PU Propinsi                       : Sebagai Anggota 

Tim Pengendali ini dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur 

sedangkan konsep Surat keputusannya disiapkan oleh Kantor 

Wilayah BPN Propinsi cq. Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah. 

Tugas Tim Pengendali Propinsi adalah : 

1. Melakukan pengendalian dan evaluasi perkembangan 

pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah perkotaan. 

2. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 

konsolidasi tanah perkotaaan dan melakukan langkah-

langkah selanjutnya. 

3. Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada 

setiap pelaksana konsolidasi tanah di Kabupaten/Kota. 

4. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu. 

b)  Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Perkotaan Kabupaten/Kota 

Susunan Tim koordinasi KTP Kabupaten/Kota adalah sebagai 

berikut : 

1. Bupati/Walikota                                     :  Sebagai Ketua 
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2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten   : Wakil Ketua  

     /Kota                                                       merangkap Anggota 

10. Ketua BAPPEDA                                  : Anggota 

11. Kepala Bagian Pemerintahan                 : Anggota 

12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum             : Anggota 

13. Kepala Dinas Pertanian                          : Anggota 

14. Kepala Dinas Tata Kota                         : Anggota 

15. Camat setempat                                      : Anggota 

16. Kepala Seksi PGT                                   : Anggota 

17. Kepala Seksi P dan PT                            : Anggota 

18. Kepala Kelurahan/Kepala Desa              : Anggota 

      setempat 

19. Wakil Pemilik Tanah (maks 2 oarang)  : Anggota 

20. Kepala Seksi PPT                                  : Sekretaris    

                                                                     Merangkap Anggota 

Tugas Tim Koordinasi Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : 

1. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. 

2. Mengevaluasi dan mengarahkan Penyusunan Desain    

Konsolidasi Tanah (Desain Penataan Penguasaan 

Pemilikan dan Penggunaan Tanah). 

3. Mengatur/mengarahkan peruntukkan dan penggunaan 

Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP). 
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4. Memecahkan dan menangani masalah yang timbul dalam 

pelaksanaan Konsolidasi tanah. 

5.  Mengadakan musyawarah dengan peserta Konsolidasi 

Tanah. 

6. Mengadakan tindakan lain yang dianggap perlu. 

Tim Koordinasi ini dibentuk dengan Surat Keputusan 

Bupati/Walikota. Konsep Surat Keputusan disiapkan oleh Kepala 

Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah pada Kantor Pertanahan 

yang bersangkutan yaitu khususnya di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kudus.     

2) Pelaksana 

Pelaksana Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten/Kota disebut 

dengan Satuan Tugas (Satgas). Pelaksana Konsolidasi Tanah dengan 

susunan keanggotaan sebagai berikut : 

a) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota  : Sebagai Ketua 

b) Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah : Wakil Ketua 

c) Kepala Seksi Penatagunaan Tanah                 : Anggota 

d) Kepala Seksi Hak Atas Tanah                        : Anggota 

e) Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran    : Anggota 

f) Camat Setempat                                             : Anggota 

g) Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat      : Anggota 
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Satgas Pelaksana Konsolidasi Tanah mempunyai tugas sebagai 

berikut : 

a) Melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan Konsolidasi Tanah. 

b) Berfungsi sebagai Panitia Pemeriksaan Tanah A yang dengan 

data yang ada dapat menyusun risalah pemeriksaan tanah untuk 

menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah oleh 

pihak yang berwenang. 

c)  Berfungsi sebagai Tim Penyelidik riwayat tanah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Satgas Tugas pelaksana Konsolidasi Tanah ini dibentuk dengan 

Surat Keputusan Bupati/Walikota. Konsep Surat Keputusan 

disiapkan oleh kepala seksi Pengaturan Penguasaan Tanah pada 

Kantor Pertanahan yang bersangkutan. 

            e. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya 

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara swadaya di 

Kabupaten Kudus Pada tahun 2004-2005 terdapat di Desa Gribig, 

Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Pada saat ini di Desa Gribig 

sudah selesai sebanyak 125 bidang tanah. Kegiatan Konsolidasi Tanah 

Perkotaan secara Swadaya ini pelaksanaannya dibiayai oleh dana 

swadaya masyarakat dimana dana dari swadaya masyarakat biaya 

pelaksanaannya maksimal perbidang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus 

lima puluh ribu rupiah) sesuai acuan Daftar Isian Kegiatan Suplemen 
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(DIKS) KTP; dengan waktu penyelesaian 12 bulan (satu tahun 

anggaran). 

Adapun waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Konsolidasi 

Tanah Perkotaan secara swadaya di Kudus yaitu sekitar kurang lebih 

selama 12 bulan karena lebih dari 100 bidang dan dalam pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah Perkotaan lokasi yang kurang dari 100 bidang bisa 

diselesaikan selama 6 bulan (S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional 

No. 410-2084 Tanggal 30-06-1998 tentang Peningkatan Pelayanan 

Konsolidasi Tanah). Cara yang digunakan dalam penataan bidang tanah 

di lokasi tersebut adalah dengan cara Penggeseran, Penggabungan, 

Pemecahan, dan Penataan letak.  

Dalam pelaksanaannya kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan 

di Kabupaten Kudus melalui beberapa tahapan yaitu :  

1) Lokasi Konsolidasi Tanah 

a) Lokasi tanah telah dikuasai atau dimiliki lebih dari satu orang. 

b) Lokasi tanah sesuai dengan RTRW/RTRK  

c) Tanah bebas dari sengketa. 

d) Tanah telah atau belum bersertipikat. 

2) Pemohon Konsolidasi Tanah 

a) Salah satu peserta diberikan kuasa untuk mengajukan 

permohonan atau mengkoordinir para peserta Konsolidasi 

Tanah. 
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b) Para peserta menyatakan setuju ikut kegiatan Konsolidasi Tanah 

Perkotaan. 

c) Para peserta bersedia membiayai pelaksanaan Konsolidasi 

Tanah. 

d) Para peserta bersedia melepasakan Hak Atas Tanahnya. 

e) Peserta bersedia mentaati ketentuan yang ada.  

3) Sumber Biaya   

Dalam Konsolidasi Tanah Perkotaan secara swadaya ini 

sumber biayanya berasal dari dana swadaya masyarakat atau berasal 

dari masing-masing peserta. Pembiayaan pelaksanaan Konsolidasi 

Tanah Perkotaan swadaya dibebankan kepada seluruh masyarakat 

peserta konsolidasi melalui sumbangan wajib tanah untuk 

pembangunan dan Pemerintah dapat memberikan subsidi dengan 

memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat pemilik tanah dalam 

pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut.  

Pada prinsipmya KTP adalah kegiatan yang lahir 

berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri serta mengandung 

konsekuensi bahwa masyarakat bersedia menanggung pembiayaan 

secara sendiri (swadaya) dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No. 4 pasal 7 butir (1) tanggal 7 desember 1991 tentang 

Konsolidasi Tanah , menyebutkan bahwa: 

“Pada asasnya pembiayaan Konsolidasi Tanah ditanggung 
para peserta Konsolidasi Tanah, melalui sumbangan berupa tanah 
dan atau berupa uang maupun bentuk-bentuk sumbangan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6”. 
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Pembiayaan konsolidasi tanah besarnya telah ditetapkan oleh 

pemerintah yaitu dalam hal ini BPN Pusat sesuai dengan 

pertimbangan fisik, sosial ekonomi dan dampaknya bagi kehidupan 

penduduk suatu wilayah. Besarnya biaya KTP oleh BPN sesuai 

dengan Undang-undang No. 20 Pasal 3 tanggal 23 Mei 1997 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu: 

“Tarif atas tanah jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap 
masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan 
kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam 
pengenaan hukum beban kepada masyarakat”. 

 
Pada dasarnya pembiayaan adalah merupakan salah satu 

faktor bagi kelancaran pelaksanaan KTP karena KTP bukan hanya 

untuk menciptakan wilayah pemukiman yang baik dari segi 

administrasi pertanahannya tetapi juga harus mampu menyediakan 

perumahan atau pemukiman yang yang berkualitas disertai dengan 

pembangunan prasarana dan sarana lingkungan yang baik. Tetapi 

hal itu baru bisa terwujud apabila semua disertai partisipasi aktif 

dari segenap instansi yang terkait seperti Dinas Tata Kota, Bappeda 

dalam penentuan suatu lokasi dan penilaian kesesuaiannya dengan 

RT/RW, Dinas penyediaan prasarana jalan dan drainase, pihak PLN 

sebagai pihak yang membangun jaringan listrik, Bank sebagai 

pemberi kredit dan tidak lepas kaitannya dengan LSM selaku 

konsultan pembangunan. Dan semua instansi yang ada berperan 

dalam pelaksanaan pembangunan fisik. 
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4) Prosedur Pelaksana 

Prosedur pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara 

swadaya adalah sebagai berikut: 

a) Pemohon mengajukan Surat Permohonan. 

b) Seksi PPT meneliti kelengakapan berkas dan membuat rincian 

biaya.. 

c) Pemanggilan pemohon umtuk membicarakan biaya dan kapan 

pelaksanaan Konsolidasi Tanah. 

d) Persyaratan kesanggupan membiayai Konsolidasi Tanah dari 

Pemohon. 

e) Penyampaian biaya dari Pemohon kepada Bendahara Pembantu 

kegiatan Konsolidasi Tanah atau langsung diserahkan kepada 

Bendahara Penerima. 

f) Koordinasi kegiatan Konsolidasi Tanah dengan Tim Koordinasi 

Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota. 

g) Inventarisasi subyek dan obyek Konsolidasi Tanah. 

h) Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah.  

i) Pembuatan Peta Desain Konsolidasi Tanah (disetujui peserta dan 

disahkan Kepala Kantor Pertanahan, BAPPEDA dan DPU. 

j) Pelepasan HAT sekaligus menarik surat tanda bukti pemilikan   

penguasaan tanah yang asli. 
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k) Usulan penegasan tanah negara menjadi tanah obyek 

Konsolidasi Tanah ke Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa 

Tengah. 

l) Penerbitan SK, Penegasan oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi 

Jawa Tengah. 

m) Penetapan batas disesuaikan dengan desain Konsolidasi Tanah 

dilanjutkan pengukuran rincikan. 

n) Pembentukan Badan Jalan. 

o) Penerbiatan SK Pemberian HAT oleh Kepala Kantor 

Pertanahan. 

p) Pendaftaran SK HAT kepada Seksi Pengukuran dan Pendaftaran 

Tanah. 

q) Proses Penerbitan Sertipikat Tanah.  

r) Penyerahan Sertipikat Tanah kepada peserta. 

s) Pelaporan: 

1. Bulanan  

2. Triwulan 

3. Monitoring tindak lanjut konsolidasi tanah setiap akhir tahun 

anggaran 

5) Persyaratan Pemohonan Konsolidasi Tanah  

a) Surat Permohonan Konsolidasi Tanah kepada Kepala Kantor 

Pertanahan (blanko disediakan di loket 2). 

b) Gambar lokasi tanah (rencana bidang yang dikonsolidasikan). 
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c) Sketsa Rencana Pembagian Bidang Tanah/Rencana Desain 

Konsolidasi Tanah. 

d) Foto copy Sertipikat / Petuk / Leter C. 

e) Akta Jual Beli / Hibah /Pembagian Hak Bersama. 

f) Surat Kuasa Pengurusan Konsolidasi Tanah. 

g) Surat Pernyataan Persetujuan ikut kegiatan Konsolidasi Tanah. 

h) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan apabila obyek 

Konsolidasi Tanah belum bersertipikat. 

i) Daftar Peserta. 

j) Surat Keterangan Waris dilengkapi apabila subyek hak telah 

meninggal dunia. 

k) Tanda bukti diri/KTP. 

l) Surat Pernyataan kesanggupan membayar biaya Konsolidasi 

Tanah secara Swadaya.   

 3. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah secara     

Swadaya 

           a. Hambatan yang berasal dari pemohon yaitu : 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Konsolidasi 

Tanah dan masyarakat kurang mengerti akan manfaat Konsolidasi 

Tanah. 

2. Dana yang dimiliki pemilik tanah kurang atau tidak mencukupi 

sehingga mengalami kesulitan pembiayaan, mulai dari pengadaan 

tanah, biaya pelaksanaan KTP termasuk pembuatan sertipikat. 
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3. Tidak adanya kesamaan pendapat/adanya perbedaan pendapat tentang 

batas tanah yang berdekatan antara pemilik tanah yang satu dengan 

yang lain. 

          b. Hambatan yang berasal dari pihak Kantor yaitu : 

1. Adanya pembiayaan kegiatan yang tidak berjalan dengan lancar 

dikarenakan kurangnya koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan 

Pemerintah Kota setempat.  

2. Kurang adanya penyuluhan yang teratur baik dari Kantor Pertanahan 

maupun dari instansi yang terkait. 

3. Kelalaian pegawai Kantor Pertanahan dalam pengisian data dalam 

menangani berkas-berkas permohonan Konsolidasi Tanah Perkotaan.  

       4. Analisis Hasil Pekerjaan 

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan diatas merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

Pelaksanaan KTP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sudah sesuai 

dengan peraturan tentang Konsolidasi Tanah yaitu dengan Peraturan 

Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dan 

pelaksanaannya dilakukan/ditangani langsung oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kudus dalam hal ini melalui Seksi Pengaturan Penguasaan 

Tanah (PPT). 

Pelaksanan kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten 

Kudus pada tahun 2004 dapat bisa berjalan dengan baik dan lancar. 

Sertipikat atau bukti pemilikan tanah atas Hak Atas Tanahnya yang baru 
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sudah terbit dan akhirnya masyarakat tidak ragu-ragu lagi tentang 

kepastian hukum hak atas tanahnya yang baru serta bisa diterima dengan 

baik oleh masyarakat pada umumnya dan peserta konsolidasi tanah pada 

khususnya. Adapun cara dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam 

pelaksanaan konsolidasi tanah adalah sebagai berikut: 

a. Memberi penyuluhan secara terus menerus kepada masyarakat pemilik 

tanah tentang arti pentingya konsolidasi Tanah Perkotaaan sehingga 

masyarakat pemilik tanah mengerti manfaat yang bisa diperoleh dari 

adanya Konsolidasi Tanah Perkotaan tersebut. 

b. Memberikan pelayanan informasi yang jelas dan tegas akan kepastian 

hukum Hak Atas Tanah yang baru yang akan dimiliki masyarakat 

peserta konsolidasi tanah nantinya. 

c. Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan subsidi dengan 

memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat pemilik tanah.  

d. Memberikan pinjaman kredit pada peserta konsolidasi tanah yang 

kurang mampu agar masyarakat memperoleh keringanan dan bisa ikut 

dalam kegiatan konsolidasi tanah. 

e. Meminimalkan anggaran dana untuk pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

agar masyarakat yang kurang mampu dapat ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut . 

f. Melakukan pendekatan yang baik dan memusyawarahkan segala 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam konsolidasi tanah dan agar 
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tidak terjadi perbedaan pendapat tentang batas tanah yang berdekatan 

antara pemilik satu dengan pemilik lainnya. 

g. Meminta pertimbangan dan pendapat tentang desain penataan bidang 

tanah secara terus menerus sehingga akan menghasilkan desain yang 

sesuai dengan desain yang telah disepakati dan sesuai dengan 

permintaan masyarakat. 

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kudus memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini 

dikarenakan oleh : 

a. Faktor biaya dari masyarakat yang mengakibatkan proses pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya sedikit terhambat. 

b. Pembuatan desain tata bidang tanah sesuai dengan keinginan 

masyarakat dan memerlukan pertimbangan yang matang sehingga 

perlu melakukan pengecekan kelokasi dan memantau kegiatan di 

lapangan sehingga memakan waktu yang cukup lama. 

c. Pengukuran lokasi dan topografi lokasi yang luas sehingga 

membutuhkan waktu yang cukup lama. 

d. Proses diterbitkannya sertipikat yang baru dan pengumuman kepada 

masyarakat umum karena akan diterbitkannya Hak Atas Tanah yang 

baru. 
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Manfaat yang diperoleh dari adanya pelaksanaan Konsolidasi 

Tanah Perkotaan adalah sebagai berikut:    

a. Meningkatkan pemerataan pembangunan karena dengan adanya 

konsolidasi tanah ini berarti membangun tanpa menggusur. 

b. Membantu Pemerintah dalam rangka Pembangunan Daerah Umum 

Tata Ruang. 

c. Mengatur Penguasaan atas tanah baik bentuk, letak, dan ukuran 

bidang-bidang tanah maupun jaminan kepastian hak atas tanah.  

d. Masyarakat yang sebelumnya belum memiliki sertipikat hak atas tanah 

sekarang sudah mendapatkan sertipikat HAT. 

e. Adanya kepastian hukum hak atas tanah dan memperoleh bukti hak 

berupa Sertipikat Tanah. 

f. Meningkatkan harga tanah karena letak tanah ditata sama-sama 

menghadap kejalan. 

g. Menambah keindahan/estetika yang lebih baik kepada pemilik tanah 

sesuai dengan tata kota yang telah diinginkan. 

h. Dapat mempercepat pertumbuhan wilayah dan mempercepat perluasan 

sarana umum. 

i. Tersedianya fasilitas umum yang lebih baik seperti tempat ibadah, 

jalan umum, parit, dan fasilitas lainnya. 

j. Dapat memenuhi kebutuhan lingkungan yang tertib, teratur dan sehat. 
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Bentuk Kapling Sebelum Konsolidasi                                                      

 
      - Bentuk tidak beraturan sehingga                

        tidak ideal bagi kapling industri. 

      - Kapling A dan F tidak dapat  

        dibangun dan jalan belum tersedia. 

 

 
Sesudah Konsolidasi dengan Kepemilikan Individu 

 
                                                          - Bentuk bidang menjadi teratur 

                                                                 - Semua bidang menghadap jalan   

                                                          - Pemanfaatan tanah menjadi     

                                                      efisien/optimal, namun  

                                                                   dimungkinkan pembelian tanah  

                                                                     yang terpaksa ada tambahan dari  

                              rencana.                                          
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kudus telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dan 

ditangani langsung oleh Seksi PPT. Jika ada yang tidak sesuai bisa 

disebabkan karena pertimbangan efisiensi pekerjaan serta tidak 

mempengaruhi alur pekerjaan dan hasil akhir.  

2. Hasil dari Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus yaitu adanya bidang-bidang tanah 

yang teratur dan saling menghadap kejalan di lengkapi dengan sarana dan 

prasarana umum lainnya sehingga nilai jual tanah menjadi meningkat.  

3. Hambatan dari adanya pelaksanaan konsolidasi tanah adalah mengenai 

pembiayaan yang prosesnya tidak berjalan dengan lancar dan tentang 

kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya konsolidasi tanah 

bagi pembangunan. 

4. Partisipasi masyarakat (pemilik tanah) merupakan faktor yang sangat 

penting dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya 

karena tanpa peran serta masyarakat , maka tujuan dari kebijaksanaan 

pembangunan dibidang pertanahan dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

Perkotaan secara Swadaya tidak mungkin dapat terealisasi.  
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B. Saran  

1. Agar Pemerintah dapat memberikan subsidi dengan memperhatikan situasi 

dan kondisi masyarakat pemilik tanah. 

2. Dalam pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah perlu ditingkatkan 

penyuluhan yang teratur sehingga masyarakat lebih memahami arti 

pentingnya Konsolidasi Tanah Perkotaan bagi perkembangan pembangunan 

sekarang ini dan supaya masyarakat lebih sadar akan manfaat atau hasil dari 

Konsolidasi Tanah Perkotaan. 

3. Mengadakan musyawarah dengan pemilik tanah agar tidak terjadi perbedaan 

pendapat antara pemilik tanah yang satu dengan pemilik lainnya. 

4.  Memberikan pinjaman kredit kepada peserta konsolidasi tanah yang kurang 

mampu agar dapat menjadi bagian dari pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

tersebut. 

5. Masalah pembiayaan prosesnya perlu ditingkatkan agar prosesnya bisa 

berjalan dengan baik dan lancar. 

6. Perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat, instansi BPN dan instansi 

yang terkait agar proses pelaksanaan konsolidasi tanah dapat berjalan sesuai 

dengan yang diinginkan bersama. 
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