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SARI 
 

Nugraheni, Irnawati. 2006. Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non 
Pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. Ahli Madia D3 Manajemen 
Pertanahan Universitas Negeri Semarang, Dra. Martitah, M. Hum, 76 halaman. 
 
Kata Kunci: Perubahan, Pertanian, Non Pertanian 
 
Tanah merupakan kebutuhan bagi setiap orang sebagai sarana untuk menunjang 
kelangsungan kehidupan, terutama dalam hal papan. Dengan adanya pertambahan 
jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah luas tanah 
akan menyebabkan adanya perubahan pola penggunaan tanah dari tanah pertanian 
ke non pertanian. Perubahan itu ada yang diharapkan dan ada pula yang tidak 
diharapkan, baik perubahan dengan sendirinya ataupun dengan campur tangan 
dari pemerintah. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1). Faktor apa saja 
yang menyebabkan masyarakat mengajukan permohonan perubahan penggunaan 
tanah dari tanah pertanian ke non pertanian di Desa Kembangarum Kecamatan 
Mranggen Kabupaten Demak? (2). Kendala-kendala apa yang dialami dalam 
perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian di Desa 
Kembangarum Kecamatan Mranggen Kebupaten Demak? (3). Bagaimana dampak 
dari perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian di Desa 
Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak? Penelitian ini bertujuan: 
(1). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan 
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Desa Kembangarum Kecamatan 
Mranggen Kabupaten Demak. (2). Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada 
dalam perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Desa 
Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. (3). Untuk mengetahui 
dampak yang terjadi dengan adanya perubahan penggunaan tanah pertanian ke 
non pertanian di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. 

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Yang dikaji dalam 
penelitian kali ini ada 3 (tiga) variabel, yaitu (1). Faktor-faktor yang 
mempengaruhi adanya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di 
Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. (2). Kendala-
kendala yang ada dalam perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 
di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. (3). Dampak 
yang terjadi dengan adanya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 
pertanian di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. 
Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 
dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif dan metode tabulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan 
masyarakat mengajukan permohonan perubahan penggunaan tanah dari tanah 
pertanian ke non pertanian di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen 
Kabupaten Demak ada 4 (empat hal): Surat Edaran Menteri No. 590/11108/SJ 
tahun 1984 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian, 
sulit menjual secara de facto, tidak boleh dipecah-pecah dan keterbatasan 
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pemanfaatan, proses pelaksanaan perubahan penggunaan tanah dimulai dengan 
adanya permohonan dari masyarakat yang diajukan kepada Bupati melalui Kepala 
Kantor Pertanahan setempat, didisposisikan kepada Kasi PGT, ditindaklanjuti dan 
diadakan rapat koordinasi untuk memutuskan boleh atau tidaknya ijin perubahan 
itu diberikan dengan berpedoman pada RTRW, Kasubsi RB-PGT melakukan 
analisis terhadap hasil rapat koordinasi dan Kasubsi Data PGT membuatkan 
gambar hasil dari penelitian lapang dan rapat, hasil dari keduanya diserahkan 
kepada Kasi PGT untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Kantor, dari kepala 
Kantor dinaikkan kepada Bupati untuk menandatangani SK. Kendala-kendala 
yang ada dalam perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Desa 
Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak: adanya birokrasi 
pemerintah dan ijin diminta setelah ada bangunan. Dampak yang terjadi dengan 
adanya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Desa 
Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak: meningkatnya nilai jual 
tanah dan menyerap tenaga kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 
faktor-faktor: Surat Edaran Menteri No. 590/11108/SJ tahun 1984 tentang 
Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian, sulit menjual secara 
de facto, tidak boleh dipecah-pecah dan keterbatasan pemanfaatan. Dengan faktor-
faktor tersebut sangat mempengaruhi diajukannya permohonan perubahan 
penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian di Desa Kembangarum 
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dalam pelaksanaan perubahan 
penggunaan tanah tidak mengalami kendala yang begitu serius. Dampak dari 
perubahan penggunaan tanah tidak hanya dirasakan oleh pemohon saja, tetapi juga 
masyarakat di sekitarnya. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku 
kegiatan perubahan penggunaan tanah, baik untuk para aparat penegak aturan 
maupun masyarakat selaku pemohon. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa 

Indonesia yang dikuasai oleh Negara untuk menunjang kepentingan hajat hidup 

orang banyak. Di sini bukan berarti Negara memiliki tanah tersebut, akan tetapi 

Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan 

dengan tanah. 

Tanah adalah unsur ruang strategis dan pemanfaatannya terkait dengan 

Penataan Ruang Wilayah. Penataan Ruang Wilayah, mengandung komitmen 

untuk menerapkan penataan secara konsekuen dan konsisten dalam kerangka 

kebijakan pertanahan yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sehubungan dengan itu dan atas 

perintah pasal 16 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 

Ruang, maka dalam rangka pemanfaatan ruang perlu dikembangkan penatagunaan 

tanah yang disebut juga pola pengelolaan penguasaan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah.  

Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna 
tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang 
berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan 
yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistim untuk 
kepentingan masyarakat secara adil. (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 
tahun 2004) 
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Struktur perekonomian Indonesia sampai saat ini masih bersifat agraris, 

sebagian besar kehidupan masyarakat masih sangat terkait dengan usaha-usaha 

pertanian. Oleh karenanya tanah sampai kapanpun akan tetap merupakan salah 

satu tumpuan harapan hidup masyarakat Indonesia guna melangsungkan 

kehidupannya.  

Selain itu, karena tanah itu keadaannya statis maka dalam 
perkembangan manusia itu sendiri secara hukum alami, manusia harus dapat 
mengendalikan diri, pengendalian hak untuk berkembang (melahirkan 
keturunan-keturunannya) dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban untuk 
mengurus dan menjamin kelangsungan hidupnya, karena terlalu banyaknya 
atau terlalu pesatnya kelahiran manusia maka kemampuan tanah untuk 
menyediakan prasarana dan sarana kehidupannya akan sangat kurang, 
sehingga apa yang dikemukakan Thomas Malthus di atas akan terwujud yaitu 
penderitaan dan kesengsaraan hidup manusia akan terjadi. (Kartasapoetra 
1991: 3) 

 
Dengan semakin pesatnya pertambahan jumlah penduduk sedangkan 

keadaan tanah yang tetap dapat mengakibatkan adanya alih fungsi pola 

penggunaan tanah. Misalnya saja ada perubahan dari tanah pertanian untuk 

perumahan, untuk industri, untuk gudang dan lain sebagainya. Perubahan yang 

cepat dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah merupakan kenyataan beberapa 

tempat di Indonesia. Sebagian dari perubahan ini merupakan perubahan yang 

diharapkan, karena menuju pada penggunaan tanah optimum, berkesinambungan, 

dan berwawasan lingkungan. Sebagian lainnya merupakan perubahan dan 

pemanfaatan tanah yang tidak terkendali dan mengarah kepada kerusakan tanah 

atau penurunan produktivitas, seperti berkurangnya areal pertanian yang subur, 

kerusakan habitat langka atau penurunan keragaman hayati. 

Perubahan dan pemanfaatan tanah dapat terjadi karena: 
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1. Dengan sendirinya (secara spontan);  hal ini terjadi tanpa campur tangan 

dari pemerintah. Penyebab dari hal ini pada umumnya adalah pertumbuhan 

penduduk, migrasi, atau prospek pemasaran atau ekonomi, misalnya: 

tingginya harga jual suatu produk tertentu. 

2. Sedangkan kalau dengan campur tangan pemerintah; 

a. Program-program pembangunan seperti reboisasi dan perluasan 

tanaman, sawah. 

b. Proyek-proyek seperti yang berhubungan dengan pemukiman dan 

industri. 

Wilayah-wilayah yang mengalami perubahan umumnya adalah daerah-

daerah sekitar perkotaan, khususnya yang berada di pinggiran kota, kenapa harus 

daerah-daerah tersebut yang mengalami perubahan.  Kemungkinan hal itu 

disebabkan oleh karena nilai jual tanah yang tinggi pada daerah perkotaan, 

sehingga masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah hanya mampu 

membeli tanah di daerah pinggiran kota. 

Di sisi lain masyarakat berpandangan bahwa dengan adanya perubahan 

penggunaan tanah yang semula tanah pertanian menjadi non pertanian akan 

mengakibatkan pada menurunnya jumlah produksi pangan. Mungkin mereka 

berpikiran bahwa karena luas lahan yang berkurang maka jumlah produksi pun 

menurun. Dari sinilah peran pemrintah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) yang dapat dilihat dalam fungsinya sebagai pengendali, 

diwujudkan dengan adanya peraturan Surat Edaran Menteri Nomor 590/11108/SJ 

Tahun 1984 mengenai Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. 
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 Sementara itu, masyarakat juga berpendapat bahwa dapat merubah jenis 

pola penggunaan tanahnya tanpa melalui suatu ijin yang dimohonkan kepada 

pemerintah. Padahal pada kenyataannya setiap perubahan itu harus dimohonkan 

dan harus pula mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. 

Penyelenggaraan penatagunaan tanah di Kabupaten/Kota meliputi: 

1). Penetapan kegiatan penatagunaan tanah. 

2). Pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah. 

Dalam rangka penetapan kegiatan penatagunaan tanah dilakukan pola 

penyesuaian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta kajian fisik wilayah. Bagi Kabupaten/Kota 

yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penatagunaan 

tanah merujuk pada rencana tata ruang lain yang telah ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan untuk daerah bersangkutan. 

Apabila lokasi tanah yang dimohon terletak pada tingkat Kabupaten/Kota, 

maka yang berwenang memberikan ijin perubahan adalah Bupati/Walikota. 

Sedangkan apabila tanah yang dimohon  berada pada 2 (dua) wilayah 

Kabupaten/Kota atau lebih dari 2 (dua) Kabupaten/Kota, maka kewenangan 

pemberian ijin perubahannya oleh Gubernur.  

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai 

Otonomi Daerah, maka pengelolaan daerah diserahkan ke masing-masing daerah 

tersebut. Karena pada daerah Demak ini kewenangan pemberian Ijin Perubahan 

Penggunaan Tanah (IPPT) dalam artian pemberian Surat Keputusan (SK) masih 

berada di tangan Bupati, maka untuk perubahan penggunaan tanah dari tanah 
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pertanian ke non pertanian, diajukan kepada Bupati melalui Kepala Kantor 

Pertanahan setempat.  

Selain itu ijin perubahan penggunaan tanah juga tidak bisa diberikan 

begitu saja, letak tanah yang dimohon harus sesuai dengan: 

a). Pola penggunaan tanah sekitar,  

b). Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),  

c). Kemampuan tanah, dan  

d). Keberadaan infrastruktur kondisi sosial ekonomi setempat. 

Dengan alasan itulah penulis bermaksud untuk mengambil judul Tugas 

Akhir (TA) “PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE 

NON PERTANIAN DI KANTOR  PERTANAHAN KABUPATEN 

DEMAK” 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

a. Adanya pertambahan jumlah penduduk yang semakin pesat sementara 

itu keadaan tanah yang dibutuhkan tetap akan menyebabkan adanya 

alih fungsi dalam pola penggunaan tanah terutama dari tanah pertanian 

ke non pertanian. 

b. Adanya pembangunan di sana-sini yang membutuhkan luas lahan 

yang begitu besar, maka kebutuhan akan tanah semakin meningkat 
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pula, terutama yang menyangkut bidang industri. karena luas lahan 

yang digunakan semakin sedikit, maka diperlukan adanya perubahan 

pola penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian.  

c. Adanya keinginan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya terutama dalam hal papan sebagai tempat berteduh akan 

berakibat pada perubahan pola penggunaan tanah dari tanah pertanian 

ke non pertanian. 

d. Adanya keinginan masyarakat yang ingin mewariskan kepada 

keturunannya berupa bidang tanah, dimana tanah pertanian itu tidak 

dapat dipecah-pecah sebelum diadakan perubahan penggunaan tanah 

dari tanah pertanian ke non pertanian. 

e. Adanya peraturan dari pemerintah mengenai perubahan penggunaan 

tanah akan berpengaruh besar dengan adanya tindakan dari 

masyarakat untuk mengubah bentuk pola penggunaan tanahnya dari 

tanah pertanian  ke non pertanian. 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi di atas, peneliti merumuskan masalah: 

a. Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat mengajukan 

permohonan perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non 

pertanian di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten 

Demak? 
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b. Kendala-kendala apa yang dialami dalam perubahan penggunaan 

tanah dari tanah pertanian ke non pertanian di Desa Kembangarum 

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak? 

c. Bagaimana dampak dari perubahan penggunaan tanah dari tanah 

pertanian ke non pertanian di Desa Kembangarum Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian: 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya 

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Desa 

Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. 

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Desa Kembangarum 

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. 

c. Untuk mengetahui dampak yang terjadi dengan adanya perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Desa Kembangarum 

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. 

2. Kegunaan penelitian: 

Penelitian dilakukan tidak hanya sekedar untuk mengisi waktu 

luang dan pasti mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini: 
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a. Bagi Penulis; dapat menambah pengetahuan mengenai perubahan 

penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten 

Demak. 

b. Bagi Instansi; dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan 

pelayanan perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non 

pertanian. 

c. Bagi Universitas Negeri Semarang; tugas akhir ini dapat digunakan 

sebagai referensi mengenai perubahan penggunaan tanah dari tanah 

pertanian ke non pertanian. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Bagian ini menyajikan secara garis besar stuktur tugas akhir (TA). Hal ini 

dimaksudkan sebagai acuan dalam penulisan agar tidak menyimpang dari materi 

pokok pembahasan. Maka dari itu sistematika penting untuk dijadikan gambaran 

dalam penyusunan tugas akhir.  

Sistematika penulisan kali ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu bagian 

awal, bagian pokok dan bagian akhir. 

2. Bagian Awal TA terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan, halaman pernyataan, motto dan persembahan, 

prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

3. Bagian Pokok TA, terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi dan Perumusan masalah 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

D. Sistematika Penulisan 

BAB II : PENELAAHAN PUSTAKA DAN/ATAU KERANGKA 

TEORETIK 

E. Tinjauan Mengenai Tanah Pertanian 

6. Definisi Tanah 

7. Subyek dan Obyek 

8. Syarat-syarat Permohonan Perubahan Penggunaan 

Tanah 

9. Tujuan dan Manfaat Perubahan Penggunaan Tanah 

10. Asas-asas dalam Perubahan Penggunaan Tanah 

F. Dasar hukum Perubahan Penggunaan Tanah. 

G. Penatagunaan Tanah 

3. Tinjauan Mengenai Penggunaan Tanah 

4. Kewajiban yang harus dipenuhi bagi pemegang Ijin 

H. Kajian mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

BAB III : METODE PENELITIAN 

A. Lokasi  dan Waktu Penelitian 

B. Fokus Penelitian 

C. Sumber Data Penelitian 

D. Metode Pengumpulan Data 

E. Metode Analisa Data 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

C. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
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d. Ruang Lingkup dan Sejarah Lahirnya Instansi 

Agraria dan Badan Pertanahan Nasional 

e. Stuktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) 

f. Tugas Pokok dan fungsi Seksi Penatagunaan Tanah 

2. Faktor yang menyebabkan masyarakat mengajukan 

permohonan perubahan penggunaan tanah dari tanah 

pertanian ke non pertanian di Desa Kembangarum 

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 

3. Kendala-kendala yang dialami dalam perubahan 

penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non 

pertanian di Desa Kembangarum Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak 

4. Dampak dari perubahan penggunaan tanah dari tanah 

pertanian ke non pertanian di Desa Kembangarum 

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 

D. Pembahasan 

4. Faktor yang menyebabkan masyarakat mengajukan 

permohonan perubahan penggunaan tanah dari tanah 

pertanian ke non pertanian di Desa Kembangarum 

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 

5. Kendala-kendala yang dialami dalam perubahan 

penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non 
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pertanian di Desa Kembangarum Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak 

6. Dampak dari perubahan penggunaan tanah dari tanah 

pertanian ke non pertanian di Desa Kembangarum 

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 

BAB V : PENUTUP 

C. Simpulan 

D. Saran 

4. Bagian akhir TA meliputi: 

Daftar Pustaka  

Lampiran  
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BAB II 

PENELAAHAN PUSTAKA DAN/ATAU KERANGKA 

TEORETIK 

 

A. Tinjauan Mengenai Tanah Pertanian 

1. Definisi Tanah 

Tanah dalam arti yuridis seperti yang telah dijelaskan dalam UUPA, 

yaitu bahwa yang dimaksud dengan “land” adalah juga permukaan bumi. 

Tetapi diperluas lagi hingga meliputi juga hak atas tubuh bumi di bawah dan 

ruang udara di atasnya, dalam batas-batas yang wajar. (Harsono 1999: 21). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah adalah: 

a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 

b. Keadaan bumi di suatu tempat; 

c. Permukaan bumi yang diberi batas; 

d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, 

napal, dan sebagainya). 

Tanah sangat erat hubungannya dengan manusia dari sejak lahir 

sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah. Bahkan dapat 

dikatakan bahwa setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Oleh 

sebab itu tanah merupakan kebutuhan vital manusia, sebagaimana yang 

diungkapkan pepatah jawa yaitu; “sedumuk bathuk senyari bumi” yang 

artinya walau tanah sejengkal dipertahankan sampai mati. Kebutuhan 
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manusia akan tanah meliputi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan  

dan papan. 

Hubungan orang dengan tanah dari satu ke lain orang dapat beraneka 

ragam, keanekaragaman orang desa dengan tanah pertanian ini akan 

menyebabkan adanya peranan-peranan yang berlainan dan dengan adanya 

UUPA maka peranan-peranan yang berlainan ini dapat dibimbing ke arah 

yang satu, yaitu sosialisme Indonesia, karena itu ditentukan bahwa setiap 

tanah mempunyai fungsi sosial. (Kartasapoetra 1999: 106) 

Apa lagi di Jawa ini, masih kental adanya prinsip “mangan ora 

mangan yen kumpul” artinya makan tidak makan asal kumpul. Hal ini 

menjadikan penggunaan tanah tidak merata, sehingga tanah yang produktif 

lama kelamaan akan semakin sempit, di lain pihak yang membutuhkan 

tanah semakin meningkat. Dari hal tersebut akan berpengaruh terhadap: 

1). Tingkat produksi pertanian; 

2). Luas tanah; 

3). Jumlah tenaga kerja. 

Untuk itu perlu ditegaskan sebagai upaya pemerintah untuk menangani hal 

tersebut, dengan adanya penguasaan tanah oleh Negara. Jadi kita tidak bisa 

menggunakan tanah sekehendak kita sendiri, harus ada ijin dari Negara 

dalam hal ini adalah pemerintah. 

Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya apabila kita 

mengetahui istilah yang sering digunakan dalam perubahan penggunaan 

tanah sebagai berikut: 
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a. Tanah Pertanian 

Berdasarkan pada Instuksi Gubernur No. 590/107/1985 tanggal 25 

Maret 1985 ialah tanah yang digunakan untuk usaha pertanian dalam 

arti mencakup persawahan, hutan, perikanan, perkebunan, tegalan, 

padang pengembalaan dan semua jenis penggunaan lain yang lazim 

dikatakan sebagai usaha pertanian. 

b. Tanah Non Pertanian 

Tanah non pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk usaha atau 

kegiatan selain usaha pertanian. 

c. Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian 

Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian adalah 

perubahan penggunaan dari tanah pertanian ke non pertanian yang 

bersifat permanen. 

d. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah 

Ijin perubahan penggunaan tanah ialah ijin yang diberikan oleh Kepala 

Kantor kepada perseorangan maupun badan hukum untuk dapat 

merubah suatu penggunaan tanah tertentu menjadi penggunaan tanah 

yang lain sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah 

ditetapkan maupun site plan terbaru yang diajukan perusahaan, baik 

disertai dengan penyelesaian administrasi pertanahan maupun tidak. 

Setelah kita mengetahui pengertian tanah pertanian menurut Instuksi 

Gubernur Nomor 590/107/1985 tentang Petunjuk Teknis Perubahan 

Penggunaan Tanah.  
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Penggunaan tanah menurut daya kemampuannya merupakan suatu 

tindakan yang ideal, dimana para petaninya akan memperoleh hasil sesuai 

dengan harapannya tanpa menimbulkan penderitaan terhadap tanah yang 

didayagunakannya (pemerkosaan tanah), dengan demikian maka kegiatan-

kegiatannya itu tidak akan bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang 

telah ditentukan dalam hokum tanah. (Kartasapoetra 1999: 28) 

Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita 

mengetahui penggunaan tanah non pertanaian, adalah: 

1). Tanah perumahan (rumah, lapangan, tempat rekreasi, kuburan) 

2). Tanah perusahaan (pasar, pertokoan, gudang, bank, bioskop, hotel, 

terminal bus, stasiun kereta api) 

3). Tanah industri (pabrik, percetakan) 

4). Tanah untuk jasa (kantor-kantor pemerintah, gedung-gedung ibadah, 

rumah sakit, sekolah dan sarana umum) 

5). Tanah kosong yang sudah diperuntukkan (siap bangun) 

6). Tanah kosong yang belum diperuntukkan. 

Kegiatan pertanian dapat digolongkan menjadi dua yaitu pertanian 

lahan basah dan pertanian lahan kering. 

Kawasan lahan basah ialah kawasan yang fungsi utamanya sebagai 

kegiatan pertanian lahan basah karena didukung oleh kondisi topografi 

tanah yang difungsikan untuk mengahasilkan tanaman pangan dengan 

catatan tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Kawasan ini 

biasanya hanya diperuntukkan bagi tanaman padi secara terus-menerus 

dengan pola tanam yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota 
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setempat. Penggunaan tanaman jenis lain selain padi diperbolehkan 

apabila air tidak mencukupi atau dengan pertimbangan pencapaian target 

produktivitas optimal malalui tanaman selingan seperti palawija. 

Usaha pertanian berupa tegalan atau kebun campuran, kebun sayur atau 

hutan rakyat yang berada dalam kawasan ini, pemilik tanah yang 

bersangkutan wajib mengadakan pengembangan tanah miliknya untuk diubah 

menjadi sawah. Kondisi ini bisa dijalankan apabila potensi tanah untuk 

mendapatkan air irigasi memungkinkan, atau pada kondisi di mana jaringan 

irigasi yang dibangun pemerintah mampu menjangkau tanah yang 

dimilikinya. 

Pembangunan gedung, perumahan, pabrik, atau bangunan fisik lain 

yang tidak mendukung prasarana irigasi tidak diperbolehkan. Fasilitas 

jalan baru yang dapat dibangun pada kawasan ini adalah jalan tol dengan 

penggantian yang layak. Pengembangan permukiman atau bangunan fisik 

lain yang sudah ada di dalam kawasan ini sebelum adanya penetapan, 

dibatasi seminimal mungkin. 

Kawasan pertanian lahan basah tetap dipertahankan sebagai sumber 

pangan. Dengan pertimbangan tersebut, perubahan penggunaan tanah dari 

pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan 

yang ada dan harus disertai ijin pertanahan, yaitu ijin lokasi dan ijin 

perubahan penggunaan tanah. Dengan demikian dalam jangka panjang, 

pembangunan yang bersifat non pertanian diusahakan agar tidak 

menggunakan areal pertanian produktif dan beririgasi. 
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Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang berfungsi 

untuk kegiatan pertanian lahan kering karena didukung oleh kondisi dan 

topografi tanah yang memadai dengan tujuan pengelolaan untuk 

memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan pertanian lahan 

kering dalam meningkatkan produksi pangan, dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Pada kawasan ini selain untuk kegiatan pertanian lahan kering, juga 

diperkenankan mengusahakan tanaman keras yang sesuai dengan syarat 

tumbuh tanaman dan apabila memenuhi syarat dapat diberikan Hak Guna 

Usaha (HGU). Selain itu, pada kawasan ini dapat dikembangkan kegiatan 

agroindustri dan agrowisata. 

Kegiatan-kegiatan lain dapat dilaksanakan atau diusahakan di 

kawasan ini, dengan syarat-syarat: 

a. Usaha pertambangan, dengan syarat memiliki potensi tambang yang 

tinggi nilainya serta tidak merusak fungsi dan ekosistem wilayah. 

b. Usaha penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, 

jaringan irigasi, pipa minyak dan gas, dengan syarat tidak menurunkan 

daya dukung kawasan. 

Kawasan lahan kering ini dapat diubah fungsinya menjadi kawasan 

pertanian lahan basah dengan memperhatikan fisik wilayah dan rencana 

pengambangan jaringan irigasi. 

2. Subyek dan Obyek Perubahan Penggunaan Tanah  

a. Subyek  

Orang pribadi/Badan Hukum yang melakukan kegiatan perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 
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b. Obyek 

1). Tanah pertanian di luar kawasan lindung; 

2). Tanah sawah irigasi teknis (sawah yang dipertahankan). 

3. Syarat-Syarat Perubahan Penggunaan Tanah 

Surat permohonan (format tertentu) yang dilampiri dengan: 

a. Keterangan identitas pemohon dan kelengkapan data yuridis yang 

terdiri dari: 

1). Foto copy KTP 

2). Foto copy sertipikat tanah atau bukti kepemilikan yang sah 

b. Keterangan fisik tanah untuk: 

1). Perorangan 

a). Sket Letak Lokasi 

b). Pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang 

akan dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 36 bulan  

2). Badan Hukum dan Instansi Pemerintah 

a). Sketsa Letak Lokasi 

b). Proposal yang memuat rencana penggunaan dan pemanfaatan 

tanah dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

jangka waktu 36 bulan 

c). Rekomendasi dari instansi teknis terkait. 

4. Tujuan dan Manfaat dari Perubahan Penggunaan Tanah 

a. Tujuan: 

a). Upaya pelestarian lahan pertanian 

b). Tertib administrasi pertanahan dan penggunaan lahan 
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b. Manfaat: 

Untuk mencegah, mengendalikan dan memberikan arahan perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian sesuai dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

5. Asas-Asas dalam Perubahan Penggunaan Tanah 

Asas-asas yang digunakan dalam perubahan penggunaan tanah, 

pada dasarnya digunakan untuk mewujudkan ketertiban. Sebagaimana 

ketertiban yang tertuang dalam  4 (catur) tertib pertanahan: 

a. Tertib hukum pertanahan; 

Terciptanya kondisi sadar hukum di kalangan masyarakat yang 

mengetahui hak dan kewajibannya dalam masyarakat dalam pemilikan 

dan penguasaan tanah, terciptanya persepsi yang sama tentang hukum 

pertanahan baik dikalangan pemerintah, penegak hukum maupun 

masyarakat luas, kenyataan sampai sekarang ini tertib hukum 

pertanahan belum dapat tercipta sebagaimana mestinya.  

Masih banyak terjadi penguasaan tanah tanpa melalui prosedur 

yang sudah ditentukan. Misalnya: jual-beli di bawah tangan, 

penguasaaaan tanah secara mutlak, penguasaan tanah tanpa alas hak 

dan lain-lain. Hal ini akan membawa keburukan-keburukan yaitu: 

1). Mulai terjadinya monopoli-monopoli atas tanah. 

2). Tanah-tanah milik rakyat terbujuk untuk dijual pada para 

pengusaha bangsa kita yang bermodal kuat, yang juga akan 

mengusahakan tanaman perdagangan. 

3). Para petani kecil yang mengusahakan penanaman tanaman 

bahan pangan dan tanaman perdagangan bukannya lebih 
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meningkat kesejahteraannya, tetapi sebaliknya karena produk 

tanaman perdagangan mendapat mendapat penilaian yang 

rendah kalau dijual kepada pengusaha-pengusaha perkebunan 

tersebut. (Kartasapoetra 1999: 41) 

Kesemuanya itu masih menunjukkan terjadinya penguasaan 

atas tanah dan peralihan hak atas tanah dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sehingga membawa konsekuensi 

negatif yang dapat merugikan pihak lain serta menjadi sengketa. 

Hal ini di samping belum dipahami ketentuan yang brlaku, 

kurangnya rasa tanggungjawab dan adanya unsur kesengajaan yang 

didorong oleh interes pribadi untuk mencari keuntungan sebesar-

besarnya dan pula kenyataan yang ada masih banyak pula kenyataan 

hak atas tanah yang belum bersertipikat. 

Jadi pada dasarnya kesadaran itu tidak hanya pada diri pegawai 

tetapi juga masyarakat dan lembaga lain. 

b. Tertib administrasi pertanahan; 

Tertib administrasi pertanahan adalah terselenggaranya sistim 

administrasi pertanahan yang lengkap dan rapi. Semua bidang tanah 

diatur, didaftar, warkah mudah ditemukan kembali bila diperlukan, aman 

dan mudah dipantau, kemungkinan tumpang tindih dihindari. Kenyataan 

masih banyaknya penguasaan tanah yang belum dilandasi alat bukti yang 

benar di samping alat yang digunakan untuk administrasi pertanahan akan 

mengakibatkan sertipikat ganda, tumpang-tindih, palsu, buku tanah 

hilang, dipalsukan dan pelayanan kepada masyarakat dianggap lambat. 
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Diungkapkan oleh masyarakat bahwa pelayanan itu berbelit-

belit, lama dan mahal seperti pelayanan permohonan hak dan sertipikat 

tanah. Khusus pelayanan permohonan hak dan sertipikat tanah perlu 

ditingkatkan tetapi masih perlu diperhatikan kepastian hukumnya. 

Seperti pelayanan yang kurang tepat terhadap pelayanan tanah dapat 

menimbulkan perselisihan dalam pertanahan. 

c. Tertib penggunaan tanah; 

Tertib penggunaan tanah adalah terselenggaranya proses 

penggunaan tanah berencana sehingga setiap bidang tanah dapat 

memberi manfaat yang optimal dan lestari serta diusahakan dan 

digarap secara efisien dan seimbang dengan tetap menghormati hak-

hak masyarakat secara proporsional dan seimbang. 

Banyaknya tanah-tanah masyarakat yang belum dimanfaatkan 

sesuai peruntukannya. Tapi pada kenyataannya banyak penggunaan tanah 

yang tidak sesuai dengan tata ruang. Untuk itu perlu 

dikembangkan/ditumbuhkan pengertian tata ruang yang sesuai tentang 

perencanaan penggunaan tanah sesuai dengan rencana agar diperoleh 

manfaat optimal, seimbang dan lestari. Dalam pengertian tertib 

penggunaan tanah, misalnya: perubahan penggunaan tanah subur untuk 

permukiman. 

d. Tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup 

Yang dimaksudkan adalah terselenggaranya sistim 

pemanfaatan tanah yang memperhatikan dan pelaksanaan upaya 

pencegahan perusakan tanah, pengingkatan kesuburan serta menjaga 
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kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan. Dalam 

hubungan ini faktor pertumbuhan penduduk penyebarannya yang tidak 

merasa sering menyebabkan terjadinya pemusatan pendudukan 

tanah/berlangsungnya urbanisasi yang melampaui batas kemampuan 

daya tampung suatu wilayah dan mendorong terjadinya penggunaan 

tanah tanpa memperhatikan kondisi tanah dan kelestarian lingkungan.  

Pasal 15 UUPA menegaskan bahwa “Memelihara tanah 

termasuk menjaga kesuburannya serta mencegah kerusakannya 

adalah kewajiban tiap-tiap orang, badang hukum, instansi yang punya 

badan hukum, dengan memperhatikan pihak-pihak yang ekonomi 

lemah.” 

 

B. Dasar Hukum Perubahan Penggunaan Tanah 

1. Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. Undang-undang pokok agraria yang kita kenal dengan UUPA 

merupakan sumber hukum dasar dalam hal keagrariaan. Untuk peraturan 

yang menyangkut masalah perijinan diatur dalam pasal 19 UUPA ayat 1. 

Tidak berbeda halnya dengan ijin perubahan penggunaan tanah; 

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan 

Pendayagunaan Tanah Terlantar; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; 

5. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan 

Lindung; 
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6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di 

Bidang Pertanahan; 

7. Surat Edaran Menteri Nomor 590/11108/1985/SJ Tahun 1984 tentang 

Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian; 

8. Instruksi Gubernur Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan 

Tanah Pertanian ke Non Pertanian Yang Tidak Terkendali; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tk. II Demak Nomor 4 Tahun 1997 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Daerah Tk. II Demak; 

 

C. Penatagunaan Tanah 

1. Tinjauan Mengenai Penggunaan Tanah 

Penggunaan tanah merupakan segala macam campur tangan 

manusia baik secara permanen ataupun secara sirkulasi terhadap suatu 

kumpulan sumber daya alam dan sember daya buatan yang secara 

keseluruhannya disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-

kebutuhannya baik kebendaan spiritual ataupun kedua-duanya.  

Secara umum jenis penggunaan tanah dapat dikelompokkan 

menjadi: 

a. Penggunaan tanah perkotaan (urban), meliputi: 

1). Perumahan. 

2). Pertokoan/perusahaan. 

3). Jasa.  

4). Industri. 

5). Tanah kosong yang diperuntukkan. 

b. Penggunaan tanah pedesaan (rural), meliputi: 
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1). Perkampungan. 

2). Tegalan. 

3). Sawah. 

4). Perkebunan. 

5). Danau. 

6). Kebun campuran. 

7). Padang: padang rumput, alang-alang dan semak. 

8). Tambak. 

9). Pertambangan. 

10). Hutan. 

Pada saat sekarang ini manusia berusaha mengembangkan 

pertanian meskipun hanya dengan sejengkal tanah yang masih berpotensi 

untuk digunakan. Sedangkan keadaan suatu daerah sangat menentukan 

tidak terlepas dari keterbatasan tanah, baik untuk permukiman maupun 

untuk kegiatan non pertanian yang lain seperti industri dan jasa. Potret 

kehidupan masyarakat yang heterogen terutama masyarakat di daerah 

perkotaan memerlukan tanah untuk kehidupannya, hal ini akan 

menimbulkan konflik antara golongan ekonomi kuat dengan golongan 

ekonomi lemah. Hal ini merupakan akibat adanya pertambahan penduduk 

dan arus urbanisasi yang semakin gencar. Terlebih lagi adanya penguasaan 

dari golongan ekonomi kuat yang biasa membeli tanah sebagai investasi.  

Sebagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut ditegaskan oleh 

pemerintah bahwa, pada dasarnya semua tanah yang ada, khususnya di 
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Indonesia ini dikuasai oleh Negara, dan Negara mempunyai kewenangan 

untuk mengatur sesuai dengan ketentuan pasal 2  ayat 2 UUPA, yaitu: 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaannya; 

b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian 

dari) bumi, air dan ruang angkasa itu; 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang 

mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

Dengan keadaan yang demikian pemerintah menentukan kebijakan 

sebagai upaya pengendalian penggunaan tanah sehingga kebutuhan 

masyarakat akan tanah dapat terpenuhi. Upaya itu tertuang dalam Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW), apabila upaya itu tidak dilakukan justru 

akan menambah semakin komplek dan rumitnya masalah penguasaan dan 

penggunaan tanah di suatu daerah. 

Mengingat keunggulan setiap wilayah yang berbeda-beda maka 

dalam praktik sering terjadi suatu lokasi yang sama diminati oleh berbagai 

pihak pelaku pembangunan. Keadaan ini tentu akan mengakibatkan 

terjadinya benturan kepentingan baik antara sektor wilayah maupun 

anggota masyarakat yang mengakibatkan terjadinya efisiensi dalam 

penggunaan tanah, di samping akan mengakibatkan kerusakan lingkungan 

yang dampaknya ke masyarakat pula. 

Penataan ruang perlu di dasarkan pada potensi dan keterbatasan 

alam, perkembangan sosial ekonomi, kebutuhan lingkungan saat ini dan 

kelestarian lingkungan hidup.  
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Jenis penggunaan tanah ada 2 (dua) macam yaitu tanah basah 

(sawah) dan tanah kering. Penggunaan tanah basah (sawah) dapat dirinci 

sebagai tanah basah (sawah) dimanfaatkan untuk kegiatan sawah teknis, ½ 

teknis, sederhana pengairan umum (PU), sederhana non pengairan umum 

(non PU) dan sawah tadah hujan. Sedangkan pada tanah kering 

dimanfaatkan untuk: pekarangan/bangunan, tegalan/kebun, tebat/empang/ 

rawa, tambak, hutan negara, perkebunan negara/swasta serta lainnya 

seperti sungai dan jalan. (Perda Kab. Demak No. 4 Th. 1997, pasal 16) 

Selain penggunaan tanah untuk usaha pertanian ada pula 

penggunaan tanah untuk usaha non pertanian seperti permukiman 

khususnya untuk rumah tinggal, keperluan industri dan jasa. 

Setiap orang pasti butuh tempat untuk hidup dan bernaung, dan 

untuk menjamin kesejahteraan tersebut diperlukan adanya rumah tinggal. 

Rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan 

manusia selain dari sandang dan pangan.  

Dalam situasi saat ini tanah merupakan bahan baku untuk 

pembangunan permukiman, baik untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Pada 

daerah perkotaan, bagaikan emas yang diperebutkan oleh setiap orang. Hal ini 

tidak menutup kemungkinan harga nilai tanah yang semakin tinggi.  

Situasi tanah ditentukan oleh banyak faktor: faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal tanah datang dari berbagai situasi alamiah dan 

geografis serta kondisi fisis tanah, seperti tinggi rendah lokasi tanah, tanah 

berpasir, berbatu, tanah gambut yang kemudian dapat menentukan subur 
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tidaknya tanah itu. Faktor eksternal datang dari berbagai tindakan manusia, 

seperti penentuan tata guna tanah yang bersumber dari tata ruang. 

(Simarmata 1997: 20) 

Di sisi lain pembangunan untuk permukiman (rumah tinggal) tidak 

dapat dilakukan begitu saja, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. 

Syarat untuk pembangunan perumahan adalah ditentukan oleh sarana dan 

prasarana. Penyediaan prasarana bersama dengan perubahan konsep 

pembangunan perumahan akan secara serentak mengubah pula situasi 

kelangkaan tanah permukiman. Hal ini mempunyai implikasi bahwa tanah 

yang langsung cocok bagi pembangunan untuk permukiman merupakan 

situasi yang langka, karena harus perpedoman pada sarana dan prasarana, 

seperti sekolahan, angkutan umum, jalan, puskesmas, pasar dan 

sebagainya. Sarana dan prasana itu dimaksudkan untuk menunjang 

kelangsungan kehidupan yang akan ada pada areal permukiman tersebut. 

Dengan adanya hal tersebut akan menciptakan kemudahan bagi pelayanan 

kebutuhan dan pelayanan sosial. 

Untuk tanah yang diperuntukkan dalam usaha industri harus 

memperhatikan hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundangan. 

Para usahawan itupun harus mengajukan ijin lokasi yang ditujukan kepada 

kepala daerah setempat. Dengan berbagai aspek pertimbangan berupa 

kajian mengenai lingkungan keadaan tanah, dampak yang akan timbul 

dengan adanya industri, ijin gangguan tidak kalah pentingnya adalah ijin 

mendirikan bangunan serta kajian mengenai amdal. 
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Dengan adanya alih fungsi dari tanah pertanian ke non pertanian akan 

berpengaruh terhadap swasembada pangan. Sebagaimana telah disebutkan 

pada bab pendahuluan bahwa tingkat produksi tidak tergantung dari luas 

tanah. Hal ini dikarenakan adanya campur tangan pemerintah dimana Seksi 

Penatagunaan Tanah (Si. PGT) merupakan tangan panjang dari pemerintah 

yang berfungsi sebagai pengendali. Jadi teori mengenai berkurangnya luas 

tanah maka berkurang pulalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh tanah 

tersebut belum tentu benar, bisa jadi malah bertambah. Dengan adanya upaya 

yang tepat untuk memicu produksi yang lebih baik dalam hal menyangkut 

kualitas produksi, karena bukan hanya luas tanah yang menjadi faktor naik-

turunnya jumlah produksi, tapi cuaca, curah hujan, bibit, cara perawatan tidak 

kalah penting dibanding jumlah luas tanah.  

 

2. Kewajiban Yang Harus Dipenuhi Bagi Pemegang Ijin 

Sebagaimana teori yang telah kita ketahui bersama yaitu ada hak 

juga berarti ada kewajiban. Dan untuk menjadikan kemaksimalan tujuan 

yang hendak dicapai, maka alangkah baiknya apabila antara hak dan 

kewajiban itu dijalankan secara seimbang. Dalam hal ini sama halnya 

dengan hak-hak atas tanah, yang meliputi: hak milik (HM), hak guna 

bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan (HPL), hak 

pakai (HP) dan hak-hak lain atas tanah, apabila sudah mendapatkan hak 

atas tanah dari pemerintah maka mereka dalam hal ini pemegang hak atas 

tanah wajib memenuhi ketentuan yang berlaku yang berkenaan dengan hak 

yang dimiliki tersebut. Misalnya saja kewajiban untuk mengusahakan 
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tanahnya secara aktif (tidak ditelantarkan), tidak melebihi batas maksimal 

kepemilikan tanah, menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan 

lain sebagainya.  

Hal ini berlaku juga terhadap para pemegang ijin perubahan 

penggunaan tanah. Setelah permohonan ijin perubahan penggunaan tanah 

telah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota dalam artian ijinnya telah 

turun, maka pemegang ijin diwajibkan untuk merealisasikan permohonan 

perubahan penggunaan tanah sebagaimana tertera dalam ijin tersebut. Dan 

untuk realisasi tersebut diberi batasan waktu selama 12 bulan dan dapat 

diperpanjang 12 bulan jadi totalnya adalah 36 bulan.  

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pihak 

pemohon ijin perubahan penggunaan tanah tidak merealisasikan 

permohonan tersebut atau lalai dalam menjalankan kewajibannya dan telah 

habis masa tenggangnya, maka ijin yang telah dikeluarkan tadi dapat 

dicabut/dibatalkan (batal karena hukum).   

 

D. Kajian mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

RTRW merupakan landasan bagi kegiatan yang berkenaan dengan ijin 

terutama dalam hal ini ijin perubahan penggunaan tanah. Mengapa harus 

berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, hal ini disebabkan untuk 

menjamin kelancaran dan ketertiban dalam penggunaan tanah guna menjamin 

kesejahteraan bersama sesuai dengan Asas Tertib Lestari Asri dan Sehat 

(ATLAS). Selain itu juga sesuai dengan tujuan adanya Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) dalam merencanakan suatu wilayah yaitu untuk: 
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1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang 

berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. 

2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan 

kawasan budidaya. 

3. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk: 

1). Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan 

sejahtera; 

2). Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan 

sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; 

3). Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan 

secara berdaya guna dan berhasil guna dan tepat guna untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; 

4). Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta 

menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan; 

5). Mewujudkan keseimbangan, kepentingan, kesejahteraan dan 

keamanan. 

Adapun sasaran dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten adalah: 

a). Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung; 

b). Tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan; 

c). Tertatanya prasarana dan sarana sosial, ekonomi dan lainnya; 

d). Tertatanya pusat produksi; 

e). Tertatanya kawasan perkotaan dan pedesaan. 
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Pengembangan jaringan irigasi dan daerah irigasi. Sesuai peraturan 

perundangan adalah peraturan menteri pertambangan dan energi nomor 

01.P/47/MPE/1992 tentang ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi 

(SUTT) dan Saluran Udara Tengangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk 

penyuluhan tegangan listrik. 

Sesuai dengan pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 

II Demak Nomor 4 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Demak, juga terdiri dari alokasi pemanfaatan ruang berupa 

kawasan lindung yang terdiri dari:  kawasan yang memberikan perlindungan 

kawasan bawahannya, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan resapan 

air. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor 

lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi skor 175, dan atau 

kawasan hutan yang memiliki lereng lapangan 40 % atau lebih, dan atau 

kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laur 2000 m 

atau lebih. Kawasan resapan air yaitu sungai besar adalah sungai yang 

mempunyai daerah pengairan > 500 Km2, dan yang dimaksud sungai kecil 

adalah yang mempunyai daerah pengairang < 500 Km2. 

Kawasan perlindungan setempat diperuntukkan bagi kegiatan 

pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan 

penyediaan tata air dan kelancaran serta ketertiban pengaturan dan 

pemanfaatan air dan sumber-sumber air. Kawasan perlindungan setempat 

terdiri dari kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai.  



32 

 

Sempadan sungai, arahan penggunaan sempadan sungai adalah 

sebagai berikut: (1). Pada kawasan sempadan sungai yang belum dibangun, 

pendirian bangunan tidak diijinkan (IMB tidak diberikan). (2). Pada kawasan 

sempadan sungai yang belum terbangun, masih diperbolehkan kegiatan 

pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan. (3). Kegiatan lain yang tidak 

memanfaatkan lahan secara luas seperti misalnya pemasangan papan 

reklame/pengumuman, pemasangan pondasi dan rentangan kabel listrik, 

pondasi jembatan, dan sebagainya masih bisa diperbolehkan. (4). Kegiatan 

lain yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai 

tetap boleh dilaksanakan tapi dengan pengendalian agar tidak mengubah 

fungsi kegiatannya di masa mendatang.  

Sempadan pantai, arahan pengelolaan kawasan sempadan pantai 

sebagai berikut: (1). Kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di sepanjang 

garis pantai adalah kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat 

perlindungan kawasan sempadan pantai dan abrasi dan infiltrasi air laut ke 

dalam tanah. (2). Kegiatan-kegiatan seperti ini adalah penanaman tanaman 

keras, tanaman perdu, pemasangan batu beton untuk melindungi pantai dan 

abrasi. (3). Pada kawasan sempadan pantai, usaha-usaha yang berkaitan 

dengan kelautan, seperti dermaga, pelabuhan, atau kegiatan perikanan lain, 

dapat terus dilakukan. (4). Kegiatan lain yang dikhawatirkan dapat 

mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan tidak diperbolehkan. 

Ada pula yang dikembangkan untuk kawasan budidaya yang terdiri 

dari: 
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a. Kawasan pertanian 

b. Kawasan hutan produksi 

c. Kawasan perindustrian 

d. Kawasan periwisata 

e. Kawasan pertambangan 

f. Kawasan pemukiman perkotaan dan pedesaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang tepat apabila 

ditempuh dalam suatu kegiatan ilmiah guna mencapai sasaran yang diinginkan. 

Metode ini penting, karena dengan melaksankan kegiatan ini dapat menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu yang akan berjalan dengan 

arahan yang sistematis. 

Dengan penggunaan metode penelitian yang tepat dalam suatu penelitian 

ilmiah akan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun 

sebaliknya, apabila metode yang digunakan tidak tepat akan berakibat pada hasil 

yang salah sehingga tidak sesuai dengan yang inginkan. 

Metode berarti cara yang ditempuh oleh pelaku penelitian guna 

mendapatkan hasil yang akurat dengan metode yang seefektif mungkin sehingga 

dapat dipertangungjawabkan. 

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yang 

dimaksud metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. (Moleong 2002: 3) 

 

A. Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Dalam Tugas Akhir (TA) ini, penulis memperoleh data dari hasil Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak 
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Jl. Bhayangkara No. 1 Demak, yang dilaksanakan mulai bulan Pebruari – Maret 

2006.   

 

B. Fokus Penelitian 

Obyek penelitian kali ini berfokus pada faktor apa saja yang menyebabkan 

masyarakat mengajukan permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke 

non pertanian, kendala-kendala apa yang dialami dalam perubahan penggunaan 

tanah dari tanah pertanian ke non pertanian dan dampak dari perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Desa Kembangarum Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

1. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan 

perorangan atau instansi organisasi langsung dari obyek penelitian 

dengan petugas ahli yaitu Raharjo Kasubsi Rencana dan Bimbingan 

Penatagunaan Tanah dan Anggono Kasubsi Data Penatagunaan Tanah di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari mencatat 

dan mengutip dari buku-buku di perpustakaan yang berhubungan dengan 

obyek yang menjadi sasaran dalam penelitian. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini memerlukan data-data yang akan dijadikan sumber 

untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi penulis. 

Penggunaan metode dan teknik yang tepat akan memberikan kemudahan 

bagi peneliti dalam mengolah dan menganalisis data-data yang masuk. Hasil dan 

pengolahan analisis tersebut diharapkan dapat memberi jawaban dan alternative 

pemecahan atas segala permasalahan yang muncul. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah: 

1. Wawancara; 

Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang 

menyebabkan masyarakat mengajukan permohonan perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian, kendala-kendala apa yang dialami dalam 

perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian dan 

dampak dari perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di 

Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. 

2. Dokumentasi; 

Dokumentasi yaitu metode dengan pengumpulan data yang diambil dari 

data yang ada di Kantor Pertanahan, khususnya di Seksi Penatagunaan 

Tanah (PGT) mengenai perubahan penggunaan tanah dari tanah 

pertanian ke non pertanian di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak, seperti peraturan-peraturan yang mengatur mengenai 

ijin perubahan penggunaan tanah. 
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3. Observasi; 

Metode observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di 

lapangan. Dalam penelitian ini, penulis dibantu oleh Seksi Penatagunaan 

Tanah (PGT) Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. Karena penelitian 

ini menitikberatkan pada kegiatan yang dilakukan oleh 2 (dua) Sub 

Seksi, yaitu Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah 

(RB-PGT) dan Sub Seksi Data Penatagunaan Tanah di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Demak pada pengendalian Perubahan 

penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian di Desa 

Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. 

 

E. Metode Analisa Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan 

perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian yang 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, serta menganalisis kualitas 

penelitian tersebut dalam hubungannya dengan upaya pengendalian perubahan 

tersebut. Dalam menganalisa permasalahan, penulis menggunakan metode 

tabulasi dengan menggunakan tabel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional 

a. Ruang Lingkup dan Sejarah Lahirnya Instansi Agraria dan Badan 

Pertanahan Nasional 

Dalam pengelolaan pertanahan diperlukan kebijakan secara nasional 

yang berfungsi sebagai pedoman operasional di daerah untuk menjaga 

kesatuan, kesederahaan dan kepastian hukum pertanahan. Semula urusan 

agraria termasuk wewenang kementerian dalam negeri dengan Keputusan 

Presiden tanggal 29 Maret 1955 Nomor 55/1955 dibentuk kementerian 

agraria dengan Keppres tersebut. Urusan agraria pusat diselenggarakan 

oleh Menteri Agraria, tetapi di daerah masih tetap oleh para pejabat 

pamong praja. Untuk kelancaran pekerjaan dan berhubung telah 

tersusunnya organisasi kementerian agraria di daerah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1958 tentang peralihan tugas dan wewenang 

agraria setelah berlakunya UUPA. Pembagian tugas dan wewenang 

ditetapkan dengan Kepmen Agraria No. Sk 112/Ka/1961. 

Pejabat agraria di daerah pada waktu itu adalah Kepala Agraria 

tingkat propinsi, Kepala Agraria di tingkat karesidenan dan Kepala 

Agraria daerah di kabupaten dan pamong praja. Departemen agraria 
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dipimpin oleh seorang Deputi Menteri Dalam Negeri dengan Keppres 

Nomor 170 Tahun 1966, Departemen Agraria ditiadakan dan 

dimasukkan ke dalam Departemen Dalam Negeri sebagai Direktorat 

Jenderal Agraria dan Transmigrasi. 

b. Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) pertama 

kali diatur pada tahun 1955 dengan Keppres Nomor 55 Tahun 1955 di 

bawah kementerian agraria. Pada tahun 1988 dengan Keppres Nomor 

26 Tahun 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai 

Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Tugas Badan 

Pertanahan Nasional membantu Presiden mengelola dan 

mengembangkan administrasi pertanahan. Pemakaian sebutan 

pertanahan sebagai badan tersebut tidak mengubah ataupun 

mengurangi lingkup tugas kewenangannya yang sebelumnya ada pada 

Departemen dan Direktorat Jenderal Agraria, justru memberikan 

kejelasan dan penegasan mengenai ruang lingkup pengertian agraria 

yang dipakai di lingkungan administrasi pemerintahan. 

BPN semula dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan, dengan 

diadakannya jabatan Menteri Negara Agraria dalam kabinet 

pembangunan VI pada tahun 1993, pimpinan Badan Pertanahan 

Naional menjadi setingkat Menteri dengan sebutan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN (Keppres Nomor 44 Tahun 1993). Menteri 
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Negara Agraria bertugas pokok menangani hal-hal yang berhubungan 

dengan keagrariaan dan menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan 

kegiatan seluruh instansi pemerintah yang berhubungan dengan 

keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program pemerintahan secara 

menyeluruh. Menteri Agraria dibantu oleh seorang Menteri dan 

Asisten Menteri dan Penasihat Ahli yang bukan jabatan struktural. 

Kepala Badan Pertanahan Nasional dibantu oleh 5 orang Deputi yang 

masing-masing membawahi Kepala Biro dan Direktur.  

Selain itu ada Pusat Penelitian dan Pengembangan 

(PUSLITBANG) & Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT). 

Pada kantor propinsi ada  Kantor Wilayah Pertanahan disingkat 

Kanwil BPN, yang dipimpin oleh seorang Kakanwil. Kakanwil 

membawahi sejumlah Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha. 

Pada tingkat kabupaten dan kota ada Kantor Pertanahan yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Kantor Pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan 

membawahi seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan sejumlah 

Kepala Seksi. Susunan organisasi Badan pertanahan nasional 

berdasarkan Keppres Nomor 44/1993 Bab II pasal 4: 

1). Kepala 

2). Deputi Bidang Umum 

3). Deputi Bidang Hak Atas Tanah (HAT) 

4). Deputi Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah (P & PT) 

5). Deputi Bidang Pengawasan 
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6). Pusat Penelitian Dan Pengembangan (PUSLITBANG) 

7). Pusat Pendidikan Dan Latihan (PUSDIKLAT) 

8). Staf Ahli 

9). Kantor Wilayah (KANWIL). 

Pada tahun 2000 dikeluarkan Keppres Nomor 95/2000 yang isinya 

bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang selanjutnya dalam 

Keppres ini disebut Badan pertanahan adalah kembali menjadi Lembaga 

Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Presiden. Badan pertanahan dipimpin oleh 

seorang Menteri Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala 

Badan Pertanahan dibantu oleh seorang Wakil Kepala. Tugas badan 

pertanahan merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional di bidang: 

a) Pengaturan peruntukan, persediaan dan penggunaan tanah. 

b) Pengaturan hubungan hukum antar orang dengan tanah 

c) Mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah dan 

perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah. 

Susunan Organisasi (bab II pasal 4): 

1). Kepala 

2). Wakil Kepala 

3). Sekretariat Utama (Settama) 

4). Deputi Bidang Pengkajian Dan Hukum Pertanahan 

5). Deputi Bidang Informasi Pertanahan 

6). Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan. 

Fungsi Dan Peran Kantor Pertanahan 
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Yang dimaksud dengan fungsi dan peran Kantor Pertanahan 

adalah perhimpunan tersebut sebagai wadah penyerap dan penyalur 

aspirasi dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik dalam usaha 

mewujudkan tujuan yang diinginkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

untuk menyelenggarakan tugas, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi: 

a). Menyiapkan kegiatan di bidang Pengaturan Penguasaan Tanah 

(PPT), Penatagunaan Tanah (PGT), Pengurusan Hak-Hak Atas 

Tanah (HAT), Serta Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah (P & PT). 

b). Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang Pengaturan 

Penguasaan Tanah (PPT), Penatagunaan Tanah (PGT), 

Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah (HAT), Serta Pengukuran Dan 

Pendaftaran Tanah (P & PT). 

c). Melakukan urusan Tata Usaha dan rumah tangga. 

d). Selain itu kantor pertanahan juga bertugas dalam mengelola dan 

mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maupun peraturan 

perundang-undangan lain yang meliputi Pengaturan Penguasaan 

Tanah (PPT), Penatagunaan Tanah (PGT), pengurusan Hak-Hak 

Atas Tanah (HAT), serta Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah (P & 

PT) dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan 

berdasarkan kebijaksanaan. 

Perubahan penggunaan tanah merupakan salah satu kegiatan 

dalam lingkup pertanahan, hal ini juga memerlukan kebijaksanaan 
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untuk dapat mengendalikan perubahan tersebut. Pengendalian ini 

dimaksudkan untuk mengatasi dampak yang terjadi dengan adanya 

Perubahan Penggunaan Tanah (PPT). Sebagaimana telah diatur dalam 

kebijakan tersendiri yang pelaksanaannya diserahkan kepada Seksi 

Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan. 

c. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Penatagunaan Tanah: 

1). Tugas dan fungsi Kepala Seksi Penatagunaan Tanah: 

a). Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

b). Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kebijaksanaan, 

pedoman dan perunjuk teknis bidang pengumpulan data dan 

rencana penatagunaan tanah, bimbingan penggunaan tanah, 

dan pengendalian perubahan penggunaan tanah. 

c). Menginventarisasi/mengumpulkan data permasalahan, serta 

merencanakan pemecahan bidang penatagunaan tanah. 

d). Koordinasi dengan Seksi yang lain serta unit kerja di 

lingkungan Kantor. 

e). Menyusun neraca penggunaan tanah. 

f). Mengkomplikasikan dan mengevaluasi kebutuhan tanah untuk 

pembangunan. 

g). Melaksanakan kegiatan penyusunan RP3T. 
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h). Membuat aspek PGT yang merupakan lampiran risalah panitia 

pemeriksaan dan menyiapkan naskah Surat Keputusan (SK) 

Ijin Lokasi. 

i). Mengadakan penyuluhan-penyuluhan di bidang penatagunaan 

tanah. 

j). Menyusun pembaharuan data pokok pembangunan Dati II. 

k). Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Demak. 

2). Tugas dan fungsi Kepala Sub Seksi Rencana dan Bimbingan 

Penatagunaan Tanah (RB-PGT): 

a). Menyiapkan bahan, mengumpulkan, menghimpun, dan 

mengolah data dalam penyusunan Penatagunaan Tanah (PGT), 

bimbingan dan pengendalian perubahan penggunaan tanah. 

b). Menyiapkan dan membuat Rencana Persediaan, Peruntukan 

dan Penggunaan Tanah (RP3T).  

c). Menyediakan analisa GIS sebagai bahan pertimbangan 

pemberian ijin lokasi. 

d). Menyiapkan tenaga dan peralatan teknis. 

e). Mengadakan penelitian aspek Penatagunaan Tanah (PGT) 

untuk mengarahkan peruntukan penggunaan tanah dan 

pemberian ijin lokasi.  

f). Membuat risalah Penatagunaan Tanah (PGT) dan 

menyelesaikan/penyusunan perijinan. 
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g). Mengelola buku induk dan peralatan teknis. 

h). Melayani permintaan dan memberi penjelasan mengenai peta 

dan data penggunaan tanah. 

i). Melaksanakan evaluasi dan pelaporan. 

j). Melaksanakan tugas-tugas lainnya. 

3). Tugas dan fungsi Kepala Sub Seksi Data Penatagunaan Tanah: 

a). Melaksanakan persiapan, pengumpulan, pengolahan dan 

penyajian data penatagunaan tanah. 

b). Melakukan penyimpanan peta dan data penatagunaaan tanah. 

c). Membantu pelaksanaan penyusunan data pokok. 

d). Menyelenggarakan dan mengelola dokumen hasil kegiatan di 

bidang tugasnya. 

e). Menghitung dan menyusun neraca penggunaan tanah. 

f). Melaksanakan evaluasi dan penyusun laporan. 

g). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh 

Kepala Seksi Penatagunaan Tanah (Kasi PGT). 

2. Faktor yang menyebabkan masyarakat mengajukan permohonan 

perubahan penggunaan Tanah dari Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten 

Demak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Raharjo Kepala Sub 

Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah (RB-PGT) tanggal 7 

Maret 2006, menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat 

mengajukan permohonan perubahan penggunaan tanah tidak hanya timbul 
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dari salah satu pihak yaitu masyarakat, akan tetapi hal itu timbul dari 2 

(dua) belah pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Mengenai alasan yang 

digunakan dapat bermacam-macam, antara lain: 

a. Dengan dikeluarkannya peraturan mengenai perubahan penggunaan tanah 

dari tanah pertanian ke non pertanian yang diatur dalam Surat Edaran 

Menteri Nomor 590/11108/SJ tahun 1984 tentang perubahan tanah 

pertanian ke non pertanian, yang ditindaklanjuti dengan peraturan yang 

lebih lanjut berupa Instruksi Gubernur Jawa Tengah nomor 590/107/1985 

tentang pencegahan perubahan tanah pertanian ke non pertanian yang 

tidak terkendali  dan Keputusan Bupati Demak nomor 503/548/2002 

tentang tata cara pemberian ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke 

non pertanian di wilayah Kabupaten Demak.  

b. Dalam pola penggunaan tanah yang merupakan tanah pertanian akan 

sulit menjual secara de facto. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam 

peraturan pertanahan akan berpengaruh pada si pemilik tanah dan 

lokasi tanah sebagai obyek jual-beli. Apabila hal tersebut tidak 

diacuhkan maka akan berakibat adanya pemilik tanah absentee. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwarto warga Desa 

Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tanggal 13 Juli 

2006, menyatakan bahwa ia melakukan perubahan penggunaan tanah dalam 

artian ia mengajukan permohonan ijin perubahan penggunaan tanah 

(pengeringan) dari tanah tegalan kearah pola penggunaan tanah untuk rumah. 

Ia mengaku bahwa dalam pengajuan permohonan ini menggunakan jasa 
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notaris, dimana seluruh kegiatan yang berkenaan dengan permohonan ijin 

tersebut diserahkan kepada notaris dan ia tinggal terima bersih atau tinggal 

terima sertipikat jadi sambil dipantau olehnya. Menurut keterangan dari 

Bapak Suwarto pula, ia merasa bahwa permohonan ijin tersebut harus 

dilakukan karena telah ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Dia 

mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan permohonanpun 

itu wajar, dan lagi-lagi ia hal itu telah diatur dalam perundangan, walaupun 

biaya untuk melakukan perubahan itu tergolong agak mahal. Ia menuturkan 

bahwa biayanya adalah Rp. 2.500.000,- per 1000 m2. Setelah melakukan 

pembicaraan yang panjang lebar, ia mengatakan alasan mengapa melakukan 

perubahan penggunaan tanah, yaitu: 

a. Tanah pertanian tidak boleh dipecah-pecah. Tanah pertanian tidak boleh 

dipecah-pecah karena hal ini merupakan usaha dari pemerintah dalam 

fungsinya untuk mengendalikan produksi pangan. Tujuan utama dari 

adanya peraturan ini adalah untuk tetap menjaga produksi pada 

swasembada pangan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada 

umumnya.  

b. Adanya keterbatasan pemanfaatan tanah dalam keadaan tanah 

pertanian. Tanah dalam keadaan tanah pertanian memang memiliki 

keterbatasan dalam pemanfaatannya, karena tanah yang memang 

peruntukannya digunakan sebagai areal pertanian harus diusahakan 

sedemikian rupa seperti halnya tanah pertanian. Apabila 

penggunaannya di luar area peruntukan tanah tersebut berarti hal itu 
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tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah diatur 

sebelumnya. Jadi setiap penggunaan tanah harus disesuaikan dengan 

ketentauan dan peraturan yang ada. Adapun keterbatasan dari 

pemanfaatan penggunaan tanah pertanian, misalnya saja untuk 

pembangunan berupa rumah tinggal mereka harus melakukan 

permohonan ijin perubahan penggunaan terlebih dahulu sebelum 

mereka (masyarakat) mengusahakan tanah tersebut. 

Orang-orang Kembangarumpun telah banyak yang mengetahui 

bahwa sebelum melakukan perubahan penggunaan tanah harus 

mengajukan permohonan ijin perubahan penggunaan tanah kepada instansi 

yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. 

Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tidak 

dapat begitu saja dilakukan, melainkan harus ada ijin yang dimohonkan 

kepada pihak yang berwenang, yang dalam hal ini pengelolaannya 

diserahkan kepada kantor pertanahan. Perubahan penggunaan tanah 

(konversi) telah berlangsung lama dan menimbulkan berbagai 

permasalahan, yang menyebabkan adanya pergeseran struktur kepemilikan 

atas tanah pertanian di pedesaan, serta adanya transformasi ekonomi dari 

pertanian ke industri dan demografis dari pedesaan ke perkotaan. Hal 

tersebut dapat mengancam swasembada pangan, terlebih lagi apabila 

perubahan tersebut terjadi pada sentra padi utama yang telah didukung 

prasarana irigasi teknis. 

Dikaitkan dengan nilai tanah atau Land Rent perubahan juga dapat 

terjadi karena perbedaan lahan. Tanah mempunyai berbagai atribut atau 
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kualitas, yang dapat menyebabkan variasi nilai moneter tanah yang sangat 

besar dari satu tempat ke tempat lain. (Simarmata 1997: 4) 

 Rente yang kecil dari penggunaan pertanian yang sulit dicegah 

para pengguna lahan untuk mengubah bentuk penggunaan ke penggunaan 

lain, rente yang besar karena arus urbanisasi dan pembangunan pada 

wilayah yang sulit berkembang. 

Dalam konteks ekonomi yang disertai dengan pergeseran struktur 

perekonomian, fenomena konversi lahan pertanian bisa menimbulkan 

dampak yang negatif, tidak hanya mengurangi nilai yang diperoleh 

terhadap pangan tetapi hilangnya fungsi konservasi sumber daya alam 

yang terkait dengan persawahan. 

Chapin menggolongkan tanah ke dalam tiga kelompok, yaitu yang 

mempunyai: 

a. Nilai keuntungan, yang dihubungkan dengan tujuan ekonomi, dan 

yang dapat dicapai dengan jual-beli tanah di pasar bebas. 

b. Nilai kepentingan umum, yang berhubungan dengan pengaturan untuk 

masyarakat umum dalam perbaikan kehidupan masyarakat. 

c. Nilai sosial, yang merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan 

(misalnya sebidang tanah yang dipelihara, peninggalan, pusaka dan 

sebagainya), dan yang dinyatakan oleh penduduk dengan perilaku 

yang berhubungan dengan pelestarian, tradisi, kepercayaan, dan 

sebagainya. (Jayadinata 1999: 28) 
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Setiap terjadi perubahan penggunaan lahan perlu adanya 

pemantauan yang berkenaan dengan pengendalian dan pengawasan 

pengembangan lahan/tanah. Pengendalian dan pengawasan 

pengembangan lahan/tanah adalah suatu upaya untuk dapat secara 

kontinyu dan konsisten mengarahkan pemanfaatan, penggunaan, 

pengembangan tanah secara terarah, efisien, dan efektif sesuai dengan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan. (Jayadinata 1999: 149). 

Pemantauan penggunaan tanah (Land Use Monitoring) di definisikan 

sebagai proses, mengukur, mencatat, mencegah dan menyampaikan 

informasi berkenaan dengan penggunaan tanah dan perubahan 

penggungaan tanah untuk membantu dalam perencanaan dan pengelolaan 

sumber daya tanah. Berdasarkan definisi tersebut, pemantauan penggunaan 

tanah, praktek penggunaan tanah, permasalahan dalam penggunaan tanah 

misalnya: (produktifitas rendah dan kerusakan pada tanah) dan penilaian 

dampak lingkungan, serta keadaan sosial ekonomi sebagai akibat adanya 

perubahan penggunaan tanah. Perubahan penggunaan lahan khususnya 

Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen  Kabupaten Demak dapat kita 

lihat dari tabel di bawah ini: 

Tabel I: PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH 

DESA KEMBANGARUM KECAMATAN MRANGGEN  

KABUPATEN DEMAK TAHUN 2005 

Nama Sebelum 
Perubahan 

Setelah 
Perubahan 

Luas (m2) 

Amin Rejo Tegalan Rumah 2.465
Sudarsono Candra, SE Tegalan Rumah 45.000
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Muhamad Zaini, SE.AK. Tegalan Rumah 1.991
H. Siti Rukmini Tegalan Rumah 2.482
H. Masiyah Tegalan Rumah 1.620
Suwarto Tegalan Rumah 600

JUMLAH 54.158
Sumber: Seksi Penatagunaan tanah tahun 2005, Kantor Pertanahan Kab. Demak 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tanah pertanian yang 

dapat diubah penggunaannya ke non pertanian adalah kebanyakan berasal 

dari tegalan yang peruntukannya digunakan dalam usaha non pertanian, 

yaitu rumah. 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 

Secara geografis wilayah kabupaten Demak terletak pada 

koordinat lintang selatan 6043’26” – 7009’43” dan bujur timur 110027’58” 

– 110048’47” yang mempunyai batas wilayah: 

Utara : kabupaten Jepara, laut jawa 

Timur : kabupaten Kudus , kabupaten grobogan 

Selatan : kabupaten grobogan, kabupaten semarang 

Yang terdiri dari 14 kecamatan, yang digambarkan pada tabel II: 

Tabel II:  LUAS DAERAH KABUPATEN DEMAK 

TAHUN 2004 

Kecamatan Luas (Ha) Persentase (%) 
1. Mranggen 7222 8,05 
2. Karangawen 6695 7,46 
3.  Guntur 5753 6,41 
4.  Sayung 7869 8,77 
5.  Karangtengah 5155 5,74 
6.  Bonang 8324 9,28 
7.  Demak 6113 6,81 
8.  Wonosalam 5788 6,45 
9.  Dempet 6161 6,87 
10.  Gajah 4783 5,33 
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11.  Karanganyar 6776 7,55 
12.  Mijen 5029 5,60 
13.  Wedung 9876 11,00 
14.  Kebonagung 4199 4,68 

Jumlah 89.743 100,00 
Sumber: Dipertan Kabupaten Demak 
 

Struktur tata ruang kabupaten Demak: 

a. Pusat-pusat pelayanan daerah  

b. wilayah pembangunan daerah dibagi dalam 4 (empat) sub wilayah 

pembangunan (SWP) sebagai berikut: 

1). Sub wilayah pembangunan I meliputi kecamatan Sayung, 

Karangtengah, Demak dan Wonosalam dengan pusat pertumbuhan 

di Demak, potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor industri, 

perdagangan, jasa, pariwisata dan sektor pertanian (sub sektor 

peternakan dan perikanan). 

2). Sub wilayah pembangunan II meliputi kecamatan Mranggen, 

Karangawen dan Guntur dengan pusat pertumbuhan di Mranggen, 

potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor perumahan, 

perdagangan, industri dan pertanian (sub sektor tanaman pangan, 

kehutanan dan jasa). 

3). Sub wilayah pembangunan III meliputi kecamatan Bonang, Wedung 

dan Mijen dengan pusat pertumbuhan di Wedung. Potensi yang 

perlu dikembangkan adalah sub sektor perikanan tambak darat, 

pertanian tanaman pangan, sektor perdagangan, jasa dan pariwisata. 
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4). Sub wilayah pembangunan IV meliputi kecamatan Dempet, Gajah dan 

Karanganyar dengan pusat pertumbuhan di Dempet. Potensi yang perlu 

dikembangkan adalah sub sektor perikanan darat, pertanian tanaman 

pangan, peternakan dan sektor perdagangan dan jasa. 

c. Pengembangan prasarana dan sarana, diarahkan untuk menunjang 

perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertanahan 

keamanan nasional.  

Pembangunan memang memerlukan tanah, namun untuk keperluan 

pembangunan tersebut diperlukan perencanaan penggunaan tanah yang 

sedapat mungkin menghindari penggunaan tanah-tanah pertanian untuk 

pembangunan non pertanian. 

Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian 

a. Setiap perubahan tanah pertanian ke non pertanian, harus dengan ijin dari; 

1). Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Kepala Direktorat 

Agraria bagi tanah yang luasnya lebih dari 10.000 m2 (> 1 Ha). 

2). Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II bagi tanah yang 

luasnya 10.000 m2 atau kurang (< 1 Ha). 

b. Dalam rangka penyelesaian permohonan ijin perubahan tanah pertanian ke 

non pertanian, harus memperhatikan pertimbangan dari panitia 

pertimbangan perubahan tanah pertanian ke non pertanian yang dibentuk 

oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah. 

c. Khusus pemberian ijin perubahan tanah pertanian ke non pertanian oleh 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, diperlukan rekomendasi 
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dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang dibuat berdasarkan 

pertimbangan dari panitia pertimbangan perubahan tanah pertanian ke non 

pertanian. 

d. Susunan keanggotaan panitia perubahan tanah pertanian ke non pertanian 

kabupaten/kotamadya darah tingkat II sebagai berikut: 

1). Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai ketua 

merangkap anggota 

2). Kepala Bagian Pemerintahan sebagai wakil ketua merangkap sebagai 

anggota; 

3). Seorang staf Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai 

sekretaris bukan anggota 

4). Ketua Bappeda sebagai anggota 

5). Kepala Bagian Hukum Dan Ortala sebagai anggota 

6). Kepala Bagian Perekonomian sebagai anggota 

7). Kepala Cabang Dinas Pertanian Pangan sebagai anggota tidak tetap 

8). Kepala Seksi Pengairan sebagai anggota tidak tetap 

9). Kepala Cabang Dinas Perkebunan sebagai anggota tidak tetap 

e. Tugas pokok panitia pertimbangan perubahan tanah pertanian ke non 

pertanian tersebut adalah membantu bupati/walikotamadya kepala daerah 

dalam menyelesaikan permohonan ijin perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian dengan menyajikan bahan-bahan pertimbangan 

tentang tanah yang dimohon, sebagai hasil kegiatan-kegiatan: 

1). Penelitian secara administrative atas permohonan ijin 
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2). Pembahasan-pembahasan dengan mempertimbangkan: 

a). Fatwa tata guna tanah 

b). Planologi kota/daerah, khususnya perencanaan pengembangan 

irigasi (koordinasi dengan instansi terkait) 

c). Peraturan perundang-undangan/ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

3). Mengadakan peninjauan lapangan dan wawancara dengan pemohon 

yang bersangkutan, khususnya yang menyangkut status tanah, keadaan 

fisik tanah dan lingkungan hidup sekitarnya. 

f. Pertimbangan dari panitia pertimbangan perubahan tanah pertanian ke non 

pertanian dipakai juga sebagai bahan pertimbangan bupati/walikotamadya 

kepala daerah dalam rangka pemberian rekomendasi atas permohonan ijin 

lokasi dan pembebasan tanah untuk keperluan perusahaan. 

g. Permohonan ijin perubahan tanah pertanian ke non pertanian diajukan dengan 

cara mengisi formulir yang tersedia di kantor agraria kabupaten/kotamadya 

setempat disertai kelengkapan sebagai lampiran, yang terdiri dari: 

1). Tanda bukti kepemilikan/penggarapan tanah. 

2). Rencana penggunaan tanah yang terperinci. 

3). Surat pernyataan untuk menggunakan tanah yang sesuai dengan 

permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian, dibebankan kepada pemohon. 

h. Pengawasan dan monitoring 

1). Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah melakukan pengawasan 

terhadap terjadinya atau kemungkinan terjadinya perubahan tanah 
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pertanian ke non pertanian di daerahnya secara koordinatif dengan 

instansi-instansi pemerintah yang ada di daerahnya. 

2). Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Agraria 

Kabupaten/Kotamadya malalui memonitor, melakukan pendataan 

terhadap pelaksanaan ijin perubahan tanah pertanian ke non pertanian 

dengan cara: 

a). Membuat peta indek lokasi perubahan penggunaan tanah 

Kabupaten/Kotamadya 

b). Memetakan lokasi-lokasi tanah-tanah yang sudah berubah 

penggunaannnya pada peta kecamatan. 

c). Melaporkan perubahan penggunaan tanah kepada: 

(1). Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Ketua 

Bappeda Propinsi Jawa Tengah. 

(2). Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah. 

(3). Asissten I Sekwilda Propinsi Jawa Tengah. 

(4). Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.   

Selain dari hal-hal di atas telah diatur lebih lanjut dalam Keputusan 

Bupati Demak Nomor 503/548/2002 mengenai perubahan penggunaan lahan 

yaitu: 

a. Penyediaan Sarana dan Data 

1). Kutipan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dilengkapi 

dengan Rencana Tata Ruang Kecamatan. Jika rencana tata ruag 

wilayah kecamatan belum ada, perlu disediakan penggantinya, yaitu 

secara berurutan sebagai berikut: 
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a). Program pembangunan daerah Kabupaten Demak.  

b). Rencana Induk Kota (RIK) yang sudah di perdakan. 

c). Tencana tata ruang lainnya yang sudah mendapatkan pengesahan 

seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana 

Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan sebagainya. 

2). Disamping bahan-bahan tersebut disediakan pula: 

a). Peta arahan peruntukan tanah menurut Rencana Persediaan, 

Peruntukan Dan Pengggunaan Tanah (RP3T). 

b). Peta kesepakatan sawah beririgasi teknis. 

c). Peta kemampuan tanah. 

d). Peta data pokok Kabupaten Demak. 

3). Disiapkan peta control, berupa peta penggunaan tanah kecamatan 

(lampiran 3): 

a). Bersekala 1: 25.000 

b). Ke dalam peta tersebut digambarkan grid yang menginduk pada 

peta administrasi. 

c). Ke dalam peta terseut diplotkan lokasi yang telah diberikan ijin 

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dengan 

batas warna merah. 

4). Untuk penyediaan sarana dan data sebagaimana tersebut di atas, 

disiapkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Demak. 

b. Tata cara pengajuan ijin permohonan perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian 
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1). Pemohon mengajukan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke 

non pertanian kepada Bupati Demak melalui kepala bagian hukum dan 

perundang-undangan dan organisasi setda kabupaten Demak selaku 

ketua tim dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana from a 

(lampiran 5) Masing-masing rangkap 3 (tiga) 

2). Dalam mengajukan permohonan ijin perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas 

pemohon melampirkan: 

a). Salinan surat kewarganegaraan/Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

b). Akta pendirian badan hukum. 

c). Surat pengesahan badan hukum bagi perusahaan. 

d). Surat keterangan pemilikan tanah/sertipikat. 

e). Gambar rencana penggunaan tanah. 

f). Surat pernyataan pemohon (lampiran 7). 

g). Surat keterangan terdaftar sebagai anggota bagi perusahaan 

pembangunan perumahan. 

3). Kepada pemohon diberikan tanda terima permohonan sebagaimana 

from b (lampiran 6). 

4). Pencatatan permohonan 

a). Permohonan dicatat dalam agenda permohonan dan diteliti 

kelengkapannya sesuai yang dimaksud dalam lampiran from a dan 

apabila permohonan belum lengkap atau ada yang belum benar, 

berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk 

dilengkapi/diperbaiki. 
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b). Berkas permohonan yang telah lengkap dicatat oleh sekretaris, 

selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Demak Selaku sekretaris tim 

pada buku agenda khusus dan dipakai sebagai bahan pertimbangan 

pemberian ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian. 

c. Proses penertiban ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian 

1). Atas dasar permohonan Kepala Bagian Hukum selaku ketua tim 

memerintahkan kepada Kepala Pertanahan untuk: 

a). Mempersiapkan bahan pertimbangan mengenai aspek 

penguasaan tanah, yang meliputi keadaan hak serta pemilikan 

tanah yang bersangkutan, serta aspek teknis tata guna tanah yang 

meliputi penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah serta 

kemampuan tanah. 

b). Menyiapkan undangan rapat/sidang (tugas dari Kabag TU) untuk 

ditandatangani oleh ketua tim Kabupaten Demak. 

2). Pelaksanaan rapat/sidang: 

a). Rapat/sidang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Dan 

Perundang-Undangan dan Organisasi Setda Kabupaten Demak 

selaku ketua tim pertimbangan pemberian ijin perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 

b). Rapat/sidang diikuti oleh tim ijin perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian. (lampiran 12)  
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Peserta yang menghadiri rapat/sidang mempunyai kewajiban 

untuk menandatangani berita acara. (lampiran 13) 

c). Hal-hal yang dipertimbangkan dalam rapat/sidang: 

(1). Kesesuaian tata ruang wilayah atau rencana lainnya. 

(2). Aspek penguasaan tanah yang meliputi keadaan hak atas 

tanah serta pemilikan tanah, aspek teknis tata guna tanah 

meliputi, fisik wilayah, penggunaan tanah serta 

kemampuan tanah. 

(3). Kemungkinan adanya rumpang-tindih peruntukan. 

(4). Kepentingan pihak ketiga yang ada di lokasi termohon. 

(5). Kesesuaian dengan peta kesepakatan/peta sawah irigasi 

teknis. 

d). Hasil rapat/sidang dituangkan dalam berita acara rapat seperti 

from D yang ditandatangi peserta rapat/sidang yang sekaligus 

sebagai bahan pertimbangan untuk Bupati Demak dalam 

mengambil keputusan pemberian/penolakan ijin perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 

3). Penyiapan naskah dan penandatanganan keputusan ijin perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 

a) Kepala Kantor Pertanahan selaku sekretaris tim mempersiapkan 

naskah surat keputusan dengan menggunakan from E dengan 

melampirkan peta lokasi yang ditandatangi oleh bupati pada lokasi 

yang diijinkan perubahannya, atau mempersiapkan penolakan ijin 

perubahan penggunaan tanah sesuai dengan from F. 
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b) Kepala Bagian Hukum Perundang-Undangan  dan Organisasi 

selaku ketua tim menyampaikan naskah keputusan ijin perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dengan surat 

pengantar yang ditujukan kepada Bupati Demak melalui Sekda. 

Contoh pelaksanaan perubahan penggunaan tanah:  

Perubahan penggunaan tanah di Desa Kembangarum Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak dari tanah pertanian untuk usaha pengolahan 

kayu: 

a. Pemohon datang ke kantor pertanahan dengan maksud untuk mengajukan 

permohonan perubahan penggunaan tanah yang ditujukan kepada Bupati 

melalui Kantor Pertanahan, pemohon harus membawa sesuai dengan 

persyaratan sebagaimana telah di sebutkan pada bab yang lalu yaitu 

dengan membawa kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan tanah 

yang akan dimohon. Permohonan tersebut dilakukan secara tertulis 

dengan blanko permohonan yang telah disediakan di koperasi Kantor 

Pertanahan Kabupaten Demak. (Lampiran 5) 

b. Petugas loket II menerima dan meneliti kelengkapan dokumen serta 

meneruskan permohonan ke Kepala Kantor Pertanahan. 

c. Kepala kantor pertanahan mendisposisikan ke Kepala Seksi 

Penatagunaan Tanah (PGT). 

d. Kepala Seksi Pengatagunaan Tanah menerima berkas dan 

mendisposisikan kepada Kepala Sub Seksi Rencana Dan Bimbingan 

Penatagunaan Tanah (Kasubsi RB-PGT). 
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e. Kasubsi RB mengagendakan dan mempelajari dokumen serta 

meneruskannya kepada Kasubsi Data. 

Terhadap rancana perubahan penggunaan tanah pertanian, kasubsi RB 

menginformasikan kepada Kasubag TU untuk mempersiapkan 

undangan rapat koordinasi. 

1). Kasubag TU atas nama Kepala Kantor Pertanahan 

mengagendakan rapat koordinasi dan menyiapkan undangan 

kepada instansi terkait. 

2). Kasubsi Data melaksanakan pemeriksaan lapang meliputi antara 

lain penggunaan tanah setempat dan sekitarnya, jaringan irigasi, 

aksesibilitas dan kondisi sosial ekonomi setempat. 

f.  1).  Tim koordinasi melaksanakan rapat koordinasi dan pemeriksaan 

lapang untuk membahas permohonan perubahan penggunaan 

tanah pertanian. 

2).  Kasubsi Data membuat peta PGT berdasarkan hasil pemeriksaan 

lapang dan diserahkan kepada Kasubsi RB. 

g. Kasubsi RB melaksanakan analisa ijin perubahan penggunaan tanah 

yang meliputi antara lain analisa kesesuaian penggunaan dan 

pemanfaatan tanah dengan RTRW, ketersediaan tanah, analisa 

perubahan penggunaan tanah, analisa lokasi (fasilitas, utilitas dan 

aksesibilitas), analisa ekonomi dan pembatasan penggunaan dan 

pemanfaatan tanah. 
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h. 1). Kasubsi data membuat konsep peta IPPT berdasarkan hasil analisa 

IPPT dan hasil rapat-rapat koordinasi apabila pemohon 

mengajukan perubahan penggunaan tanah pertanian. 

2).  Kasubsi RB menyiapkan konsep Ijin Perubahan Penggunaan 

Tanah (IPPT). 

i. Kasi PGT mengkoreksi pada konsep ijin perubahan penggunaan tanah. 

j. Kakantah membubuhkan paraf ijin perubahan penggunaan tanah. 

k. Bupati menandatangani ijin perubahan penggunaan tanah. 

l. Kasubag TU mengagendakan ijin perubahan penggunaan tanah dan 

meneruskan ke petugas loket. 

m. Kasubsi data mengarsip ijin perubahan penggunaan tanah. 

n. Petugas loket IV menyerahkan ijin perubahan penggunaan tanah 

kepada pemohon. 

3. Kendala-kendala yang ada dalam Perubahan Penggunaan Tanah dari 

Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Desa Kembangarum 

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. 

Berdasarkan keterangan dari Bapak Raharjo Kepala Sub Seksi 

Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah (RB-PGT) tanggal 7 Maret 

2006, pada dasarnya tidak ada kendala yang serius dalam perubahan 

penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian. Hanya saja 

dikarenakan kewenangan pemberian Surat Keputusan (SK) masih berada di 

tangan Bupati, maka ada kendala dalam birokrasi pemerintahan sudah tentu 

ada. Hal itu dimungkinkan karena pada saat permohonan itu diajukan kepada 

Bupati, Bupati sedang tidak ada di tempat. Selain itu ada kendala lagi yang 
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tak kalah membuat permohonan sering ditunda yaitu karena telah ada 

bangunan sebelum dimintakan ijin kepada pihak yang berwenang. Hal ini 

tentu saja akan mempersulit proses, sebab seharusnya permohonan ijin itu 

dilakukan ketika tanah yang dimohonkan itu berupa tanah pertanian, padahal 

apabila tanah yang dimohon sebelumnya sudah ada bangunan maka 

permohonannya bukanlah permohonan ijin perubahan penggunaan tanah dari 

tanah pertanian ke non pertanian tetapi itu merupakan permohonan penerbitan 

sertipikat. Kendala itu akan diperinci sebagai berikut: 

a. Birokrasi Pemerintah 

Birokrasi pemerintahan akan menjadi suatu masalah yang 

serius apabila tidak segera dilakukan upaya untuk mengatasinya. Pada 

pelaksanaan perubahan penggunaan tanah di kabupaten Demak 

mengalami kendala dalam birokrasi karena kewenangan 

penandatanganan Surat Keputusan (SK) masih berada di tangan 

Bupati, jadi setiap ada permohonan perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian harus dinaikkan kepada Bupati. Pada 

intinya setiap permohonan itu dapat diberikan kepada masyarakat 

setelah mendapat ijin dari bupati. Sementara itu untuk melakukan 

proses permohonan itu harus menunggu ijin dari Bupati, apabila 

Bupati cepat maka cepat pulalah proses permohonan tersebut. 

Sedangkan di sisi lain Bupati tidak hanya mengurusi masalah tersebut, 

ia juga mempunyai kewajiban untuk mengatur segala sesuatu yang 

berkenaan dengan daerah yang diampunya. Lain halnya apabila Bupati 
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sedang banyak pekerjaan atau sedang dinas luar, maka tertunda pulalah 

proses permohonan perubahan yang diajukan tersebut.  

Jadi secara tidak langsung adanya birokrasi pemerintahan ini 

akan mempengaruhi waktu pemrosesan permohonan ijin perubahan 

penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian. Dapat 

dicontohkan, bahwa dari tabel perubahan penggunaan tanah di atas 

diman hal itu terjadi pada kantor pertanahan kebupaten Demak yaitu 

perubahan yang terjadi pada bulan Desember 2005 sampai saat ini 

surat keputusannya belum turun. Hal tersebut terjadi karena kendala 

dalam masalah birokrasi tadi. Hal ini pula yang menjadikan pandangan 

masyarakat bahwa pengurusan ijin yang dimohonkan itu terlampau 

bertele-tele dan membutuhkan proses yang berbelit.  

b. Ijin Diminta Setelah Adanya Bangunan 

Dengan keadaan masyarakat yang kurang mengetahui 

mengenai aturan-aturan yang berkenaan dengan bidang pertanahan, 

akan berpengaruh pula pada pelaksanaan kebijakannya. Terlebih lagi 

dalam hal ini adalah mengenai perubahan penggunaan tanah. 

Masyarakat menganggap tanah yang mereka kuasai atas hak atas tanah 

itu adalah tanah milik mereka sendiri dan bukan merupakan tanah 

negara. Biasanya mereka hanya tahu bahwa tanah milik negara ya 

lembaga-lembaga yang dikelola oleh pemerintah, misalnya sekolah, 

kantor-kantor, puskesmas dan lain-lain.  
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Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memang benar-

benar membutuhkan adanya penyuluhan mengenai berbagai macam 

peraturan khususnya yang mengatur dibidang pertanahan. Akibat dari 

ketidak tahuan masyarakat tadi berdampak pada pembangunan-

pembangunan yang dikelola sendiri dalam artian tidak dimohonkan 

ijinnya. Kenyataan ini terjadi pada proses perubahan tanah pertanian 

ke non pertanian pada kabupaten Demak. Misalnya untuk 

pembangunan usaha penggilingan padi, mereka hanya menguruk tanah 

yang semula merupakan tanah pertanian dan diusahakan begitu saja 

sebagai penggilingan padi, namun setelah usaha itu berjalan barulah 

mereka memintakan ijin untuk perubahannya. Dari hal tersebut 

pemerintah jadi serba salah, mau tidak memberikan ijin tapi sudah 

berdiri bangunan (tidak mungkin diadakan pembongkaran) atau kalau 

diberikan ya harus disesuaikan dengan rencana penggunaan lahan.  

Dari kejadian yang ada di lapangan tersebut menunjukkan 

bahwa perlu adanya pengawasan setiap saat dari pihak pemerintah 

mengenai penggunaan lahan. Di samping itu pemerintah dalam hal ini 

kantor pertanahan kabupaten Demak mengupayakan usaha untuk 

mengatasi hal tersebut dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan 

kepada masyarakat mengenai aturan-aturan di bidang pertanahan. 

Sedangkan menurut  Bapak Suwarto warga Desa Kembangarum 

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tanggal 13 Juli 2006, 

menyatakan bahwa tidak ada kendala yang ia alami selama melakukan 

proses permohonan perubahan penggunaan tanah, lagi pula semuanya 
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telah diserahkan kepada Notaris. Hanya saja kemarin ini karena adanya 

pergantian Bupati, sedangka ia mengajukan permohonan pada saat masih 

dipegang oleh Bupati yang lama maka waktunya agak molor. Setelah 

ditanya mengenai pengajuan ijinnya Bapak Suwarto dengan tegas 

menjawab bahwa ia mengajukan ijin perubahan penggunaan tanah pada 

saat tanahnya masih dalam bentuk tegalan. 

 

4. Dampak dari Perubahan Penggunaan Tanah dari Tanah Pertanian ke 

Non Pertanian di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak. 

a. Berdasarkan keterangan dari Bapak Raharjo Kepala Sub Seksi 

Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah (RB-PGT) tanggal 7 

Maret 2006, menyatakan bahwa dampak yang paling utama dalam 

perubahan penggunaan tanah adalah meningkatnya nilai jual tanah.  

Kita pasti tahu bahwa setiap kegiatan akan mempunyai dampak. 

Dampak yang paling menonjol yang dapat dilihat setelah adanya 

perubahan penggunaan tanah salah satunya adalah meningkatnya nilai 

jual tanah. Meningkatnya nilai jual tanah diakibatkan karena adanya 

pemanfaatan tanah yang lebih intensif oleh pemilik tanah. Misalnya 

saja dapat kita lihat pada saat sekarang ini kegiatan industri sangat 

berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih luas dibanding 

dengan tanah yang diusahakan untuk kegiatan pertanian.  

Apalagi kita lihat kebanyakan di daerah Demak ini khususnya 

kecamatan Mranggen kegiatan pertanian dilakukan dengan 

mengandalkan adanya hujan (sawah tadah hujan), pertanian terutama 
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petani padi hanya dapat melakukan usaha pertanian pada saat musim 

penghujan. Hal ini dikarenakan tidak adanya prasarana yang dapat 

menunjang kegiatan pertanian yang memadai. Sedangkan pada musim 

kemarau biasanya lahan (tanah pertanian) itu dibiarkan saja, bahkan 

ada yang digunakan untuk menggembala kambing.  

Berhubung dengan hal yang telah disebutkan di atas bahwa 

penggunaan tanah meliputi tanah basah (sawah) dan tanah kering. 

Dimana dapat kita lihat  pada tabel III. 

Tabel III:  LUAS TANAH SAWAH DAN TANAH KERING 

TAHUN 2004 

Kecamatan Tanah sawah 
(Ha) 

Tanah kering 
(Ha) 

Jumlah 
(Ha) 

1. Mranggen 864,0 6358,0 7222,0
2. Karangawen 786,0 5909,0 6695,0
3.  Guntur 3132,0 2621,0 5735,0
4.  Sayung 2969,0 4900,0 7869,0
5.  Karangtengah 3573,0 1582,0 5155,0
6.  Bonang 4975,0 3349,0 8324,0
7.  Demak 3895,0 2218,0 6113,0
8.  Wonosalam 3943,0 1845,0 5788,0
9.  Dempet 3919,0 2242,0 6161,0
10.  Gajah 3439,0 1344,0 4783,0
11.  Karanganyar 4934,0 1842,0 6776,0
12.  Mijen 3634,0 1395,0 5029,0
13.  Wedung 5666,0 4210,0 9876,0
14.  Kebonagung 3044,0 1155,0 4199,0
Jumlah       2004 48773,0 40970,0 89734,0

2003 48773,0 40970,0 89734,0
2002 48778,0 40965,0 89734,0
2001 50087,0 39656,0 89734,0
2000 51603,0 38140,0 89734,0

Sumber: Dipertan Kabupaten Demak 

Dari data di atas dapat diketahui secara lengkap keadaan tanah 

pada kabupaten Demak. Berdasarkan kenyataan tersebut tidak 
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menutup kemungkinan terjadi perubahan pernggunaan tanah dengan 

alasan yang sama yaitu meningkatkan nilai jual tanah. Perubahan 

tersebut akan menjadikan alih fungsi dan pengalihan dari nilai benda 

yang kurang ekonomis menjadi ekonomis. Sebut saja pada jalur lambat 

daerah Demak, yaitu yang dulunya merupakan tanah pertanian kini 

berubah menjadi area permukiman dan pertokoan, dimana kedua usaha 

itu akan saling memenuhi satu sama lain. 

b. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwarto warga Desa 

Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tanggal 13 

Juli 2006, menyatakan bahwa dampak yang timbul dari perubahan 

penggunaan tanah tidak hanya dampak yang positif tapi ada juga 

dampak negatifnya. 

Dampak positif dari perubahan penggunaan tanah yang dirasakan 

oleh Bapak Suwarto adalah menyerap tenaga kerja, hal ini dibuktikan 

dari banyaknya pekerja yang ada pada industri yang digeluti oleh 

Bapak Suwarto. Pada saat sekarang ini mencari kerja adalah suatu hal 

yang tidak mudah, karena perkembangan teknologi yang begitu pesat 

menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya tenaga kerja yang 

diperlukan pada suatu kegiatan usaha. 

Dengan adanya perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian 

ke non pertanian, maka luas tanah yang diusahakan sebagai kegiatan 

non pertanian akan meningkat terutama dalam bidang industri. 

Contohnya; seperti yang dilakukan oleh Bapak Suwarto yang 
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mengubah peruntukan tanahnya untuk usaha industri plastik, dari 

usaha yang didirikan itu otomatis akan menyerap tenaga kerja di 

sekitar tempat usaha tersebut. 

Setelah kita ketahui dampak positifnya, kita juga perlu tahu 

dampak negatif dari perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian 

ke non pertanian yaitu semakin sempitnya lahan pertanian. Hal itu 

memang tidak dapat dihindarkan dalam perubahan penggunaan tanah. 

Setiap kali ada perubahan ke arah non pertanian, maka berkuranglah 

luas tanah pertanian. 

 

B. Pembahasan 

1. Faktor yang menyebabkan masyarakat mengajukan permohonan 

perubahan penggunaan Tanah dari Tanah Pertanian ke Non Pertanian 

di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. 

Perkembangan yang semakin pesat terutama yang disebabkan adanya 

pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat, akan 

sangat mempengaruhi adanya keinginan masyarakat yang berlomba-lomba 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut akan mempengaruhi 

pola penggunaan tanah yang mana kebanyakan tanah itu masih merupakan 

tanah untuk usahan pertanian. Perubahan penggunaan tanah biasa terjadi 

karena proses pembangunan, perubahan penggunaan tanah secara tidak 

langsung akan sangat mempengaruhi baik lingkungan sekitar ataupun 

keadaan ekonomi masyarakat (yang melakukan perubahan dan yang 
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berada di lingkungan perubahan). Perubahan tidak berarti kita hanya 

melakukan perubahan pengelolaan yang dalam hal ini obyeknya adalah 

tanah. Hal itu tidak hanya keinginan sesaat akan tetapi ada faktor-faktor 

yang mendorong adanya perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian 

ke non pertanian.  

Faktor yang mendorong adanya perubahan penggunaan tanah tidak 

hanya timbul dari masyarakat pemilik tanah (pemegang hak atas tanah), 

akan tetapi juga ada faktor dari pemerintah: pertama; adanya peraturan 

yang mengatur tentang perubahan tanah pertanian ke non pertanian hal ini 

diatur dalam Surat Edaran Menteri Nomor 590/11108/SJ tahun 1984 

tentang perubahan tanah pertanian ke non pertanian, yang ditindaklanjuti 

dengan peraturan yang lebih lanjut berupa Instruksi Gubernur Jawa 

Tengah nomor 590/107/1985 tentang pencegahan perubahan tanah 

pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali  dan Keputusan Bupati 

Demak nomor 503/548/2002 tentang tata cara pemberian ijin perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di wilayah Kabupaten 

Demak. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pengendalian yang dilakukan 

oleh pemerintah dalam usaha menjaga konsistensi dari swasembada 

pangan, dengan ini pula dapat diminimalisir adanya perubahan 

penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian yang secara umum 

dimanakan terkendali. 

Kedua; Sulit menjual secara defacto karena untuk menjual tanah-

tanah pertanian diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi baik oleh  

calon penjual ataupun calon pembeli. Contohnya; apabila seseorang 
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hendak menjual tanah pertanian harus mengutamakan keluarga terlebih 

dahulu, baru tetangga yang berbatasan barulah orang lain. Orang lain 

tersebut tidak boleh berada di luar kecamatan letak tanah yang menjadi 

obyek, karena akan menimbulkan tanah absentee. Padahal kepemilikan 

tanah absentee itu tidak diperbolehkan pemerintah.   

Ketiga; Tanah pertanian tidak boleh dipecah-pecah, mengapa harus 

begitu? Karena hal ini dilakukan untuk pengendalian usaha tanaman pangan 

atau yang kita kenal sebagai swasembada pangan. Apabila setiap orang 

melakukan pemecahan tanah pertanian yang ia miliki, maka hasil yang 

diperoleh (tanaman pangan) dari tanah itu kurang maksimal bila dibanding 

dengan tanah pertanian yang luas, terlebih lagi biaya perawatan 

dimungkinkan akan lebih mahal. Selain itu tanah pertanian yang tidak boleh 

dipecah-pecah ini merupakan usaha dari pemerintah dalam fungsinya untuk 

mengendalikan produksi pangan. Kegiatan pemecahan ini biasa terjadi pada 

masyarakat jawa; mereka biasa memecah tanah milik mereka dengan alasan 

diwariskan kepada anak cucu mereka. Itu merupaka alasan klasik dari 

masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Hal itu dimungkinkan karena 

mereka memang beranggapan tanah itu milik mereka dan dapat diusahakan 

sesuai dengan keinginan mereka pula. Padahal tidak demikian, segala sesuatu 

nya telah diatur oleh pemerintah dan pemerintah pun tidak berdasarkan atas 

otoritasnya sendiri, tetapi mereka melakukan upaya yang disebut sebagai 

pengendalian. Ini harus dilakukan  dengan alasan untuk menjamin 

kesejahteraan bersama. Sebagaimana termaktub dalam pasal 33 undang-

undang dasar 1945 yang berbunyi: “bumi, air dan kekayaan alam yang 
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terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Keempat; Adanya keterbatasan pemanfaatan tanah dalam keadaan 

tanah pertanian, hal ini terbukti dengan kenyataan di lapangan yaitu kalau 

masih dalam bentuk sawah pemilik tanah mengalami kesulitan kalau 

dimungkinkan hendak merubah kebentuk ke 2 (dua). Misalnya saja dari 

tanah pertanian untuk usaha industri, kegiatan itu akan sulit karena 

berdasarkan peraturan tidak akan mungkin tanah pertanian penggunaannya 

untuk usaha industri. Penggunaan tanah akan disesuaikan dengan rencana 

tata ruang wilayah daerah setempat. 

 

2. Kendala-kendala yang ada dalam Perubahan Penggunaan Tanah dari 

Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Desa Kembangarum 

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. 

Pada dasarnya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian di kabupaten Demak ini tidak mengalami kendala yang begitu 

serius. Kendala yang dialami hanyalah masalah teknis dalam hal: 

a. Birokrasi Pemerintahan 

Birokrasi pemerintah merupakan masalah yang sering dialami 

dalam proses perubahan penggunaan tanah khususnya di Kabupaten 

Demak. Di samping itu birokrasi pemerintah merupakan unsur pokok 

dalam penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah. Dengan adanya 

kendala dalam birokrasi pemerintahan ini akan membawa akibat pada 

molornya proses perubahan penggunaan tanah.  
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Akan tetapi pemerintah tidak akan tinggal diam saja atas kendala 

yang ada. Mereka harus pandai-pandai mengatasi permasalahan yang 

ada dengan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kejadian 

tersebut ditindaklanjuti oleh kepala kantor dengan mengeluarkan 

aturan mengenai Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan 

Pelayanan (SPOPP) untuk penartagunaan tanah. Dimana peraturan 

tersebut mempunyai ketentuan bahwa proses permohonan perubahan 

penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian dengan waktu 

10 hari kerja, dengan catatan bahwa persyaratan untuk mengajukan 

IPPT telah dipenuhi dan tidak ada permasalahan (sengketa atas obyek 

yang dimohon). 

b. Ijin diminta setelah ada bangunan. 

Kenyataan di lapangan memang merupakan seni dalam sebuah 

aturan. Namun peraturan dibuat untuk ditaati dan bukan hanya sebagai 

pajangan semata atau merupakan sesuatu yang patut untuk dilanggar.  

Ijin diminta setelah ada bangunan, hal itu mungkin saja terjadi 

karena ketidak tahuan masyarakat mengenai aturan yang berlaku, maka 

mereka tidak tahu kalau harus memohon ijin sebelum melakukan 

perubahan penggunaan tanah. 

Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan khususnya 

pihak Kantor Pertanahan untuk melakukan penyuluhan secara terus-

menerus agar masyarakat yang semula tidak tahu jadi tahu dan faham 

mengenai pentingnya ijin perubahan penggunaan tanah, dan 
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masyarakat yang memang sudah tahu menjadi semakin tahu. Dalam 

melakukan penyuluhan Kantor Pertanahan tidak sendirian, melainkan 

ada para Notaris yang juga harus turut melakukan penyuluhan pada 

wilayah yang meliputi tempat kerjanya. 

 

3. Dampak dari Perubahan Penggunaan Tanah dari Tanah Pertanian ke 

Non Pertanian di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak. 

a. Meningkatnya nilai jual tanah dan kesejahteraan masyarakat 

Meningkatnya nilai jual tanah, hal ini memang merupakan tujuan 

dari adanya perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non 

pertanian. Yang dimaksudkan adalah bila tanah tersebut akan dijual, maka 

apabila tanah tersebut dijual dalam bentuk tanah pertanian harganya 

dimungkinkan akan lebih rendah dari pada tanah yang dijual dalam 

bentuk non pertanian. Hal itu dikarenakan dalam penjualan tanah 

pertanian biasanya yang dijual hanyalah berupa tanah, sedangkan pada 

tanah non pertanian yang dijual biasanya adalah tanah berikut bangunan 

yang ada di atasnya. Mengapa nilai jual tanah non pertanian lebih tinggi? 

Karena tanah non pertanian tidak terbatas pemanfaatannya. 

Dengan adanya nilai tanah yang lebih tinggi, akan berdampak 

pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga tak kalah 

penting. Mengapa kok bisa meningkat? Hal ini dapat dilihat dari 

adanya perubahan akan mengubah pola hidup masyarakat tersebut. 

Yaitu dari yang semula merupakan seorang petani penggarap dapat 
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alih usaha menjadi pedagang. Terlebih lagi apabila usahanya itu berdiri 

pada daerah yang padat penduduknya, dapat dijamin usaha itu akan 

cepat berkembang. Dari berkembangnya usaha akan menambah 

penghasilan dan dari penghasilan yang bertambah akan dapat 

meningkatkan kesejahteraan, dalam hal ini menyangkut kebutuhan 

hidup sehari-hari. 

b. Menyerap Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja bisa saja terjadi dengan adanya 

perubahan pernggunaan tanah. Hal ini merupaka sesuatu yang wajar, 

karena dengan didirikannya usaha dalam lingkungan tertentu akan 

secara otomatis dapat menyerap tenaga kerja disekitarnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari pembahasan di atas dapat diambil simpulan: 

1. Faktor yang menyebabkan masyarakat mengajukan permohonan 

perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian di Desa 

Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, adalah: 

a. Adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang perubahan 

penggunaan tanah yaitu; Surat Edaran Menteri Nomor 590/11108/SJ 

tahun 1984 tentang perubahan tanah pertanian ke non pertanian, yang 

ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih lanjut berupa Instruksi 

Gubernur Jawa Tengah nomor 590/107/1985 tentang pencegahan 

perubahan tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali  dan 

Keputusan Bupati Demak nomor 503/548/2002 tata cara pelaksanaan 

pemberian ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian di wilayah kabupaten Demak; 

b. Sulit menjual secara de facto; 

c. Adanya keterbatasan pemanfaatan tanah dalam keadaan tanah 

pertanian; 

d. Tanah pertanian tidak boleh dipecah-pecah; 
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2. Kendala-kendala yang dialami dalam perubahan penggunaan tanah dari 

tanah pertanian ke non pertanian di Desa Kembangarum Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak, adalah: 

a. Birokrasi pemerintahan yang diatasi dengan adanya peraturan yang 

mengatur lebih lanjut dalam pelaksanaan yaitu berupa  Standar 

Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP);  

b. ijin diminta setelah ada bangunan yang diatasi dengan adanya 

penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus baik dari pemerintah 

ataupun dari Notaris. 

3. Dampak dari perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non 

pertanian di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten 

Demak, adalah: 

a. Meningkatnya nilai jual tanah dan kesejahteraan masyarakat; 

b. Menyerap tenaga kerja. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang 

dapat penulis berikan: 

1. Setiap pelaksanaan kegiatan yang dijalankan harus sejalan dengan 

peraturan yang berlaku. 

2. Pemerintah hendaknya meningkatkan penyuluhan-penyuluhan yang 

selama ini dilakukan. 

3. Masyarakat yang telah faham dengan peraturan yang berlaku, sebaiknya 

mentaatinya. 

75 
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4. Tanah pertanian hendaknya dilestarikan, karena merupakan sasaran untuk 

kawasan budidaya. 

5. Para pengembang hendaknya tidak hanya mementingkan keinginan 

pribadinya tetapi harus memperhatikan lingkungan sekitar. 
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