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SARI 
 
 

Ranti. 2006. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya di Desa 
Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.74 halaman. 
 
Kata Kunci : Pelaksanaan, Konsolidasi, Tanah, Perkotaan, Swadaya 
 

Kondisi objektif pada saat ini yang menyebabkan meningkatnya 
kebutuhan akan tanah khususnya untuk perumahan. Urbanisasi merupakan salah 
satu penyebab meningkatannya kebutuhan akan tanah untuk rumah tinggal, 
terutama di perkotaan. Hal ini ditakutkan akan menimbulkan dampak yang kurang 
baik diwilayah perkotaan, kawasan kumuh misalnya. Bahwa Kabupaten Demak 
adalah suatu daerah yang terletak diantara Kota Semarang dan Kabupaten Kudus 
yang merupakan jalur srategis bagi sarana tranportasi lalu lintas angkutan jalan 
raya.. Dan Kabupaten Demak adalah merupakan daerah agraris, dimana sebagian 
besar kawasan wilayahnya adalah pertanian, namun seiring dengan pesatnya 
perkembangan kota tersebut maka kebutuhan akan tanah untuk pemukiman juga 
semakin bertambah, hal ini mau tidak mau pasti akan mengurangi area tanah 
pertanian. Terbatasnya persediaan  tanah dan mahalnya harga tanah khususnya 
untuk keperluan pemukiman memerlukan suatu langkah pemecahan, salah satunya 
adalah konsolidasi tanah perkotaan yang merupakan suatu cara/kebijakan dari 
pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang efektif melalui 
penataan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dapat disesuaikan dengan 
rencana tata ruang kota (RTRK). 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 
pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya di Desa Jogoloyo 
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?, (2) Kendala-kendala apa saja yang 
timbul dalam pelaksanaan Konsolildasi Tanah Perkotaan secara Swadaya di Desa 
Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?, (3) Upaya-upaya apa yang 
dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sebagai upaya dalam 
mengatasi kendala-kendala ditimbulkan dalam pelaksanaan Konsolildasi Tanah 
Perkotaan secara Swadaya di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten 
Demak?. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahi bagaimana pelaksanaan 
Konsolildasi Tanah Perkotaan secara Swadaya di Desa Jogoloyo Kecamatan 
Wonosalam Kabupaten Demak, (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang 
timbul dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya di Desa 
Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, (3) Untuk mengetahui 
upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dalam 
mengatasi kendala-kendala yang timbul dari Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 
Perkotaan secara Swadaya di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten 
Demak. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
observasi, teknik interviu, teknik dokumenter dan analisis data yang digunakan 
adalah  deskriptif analisis. Analisis yang dilakukan adalah dengan memberi 
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pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif, 
sehingga dapat memcahkan permasalahan yang dikaji. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah pelaksanaan konsolidasi tanah 
perkotaan secara swadaya di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten 
Demak meliputi tahapan-tahapan yaitu permohonan, cek lapangan/pendataan 
subjek dan obyek, penetapan lokasi konsolidasi tanah perkotaan, tim koordinasi, 
Penyusunan Draf  Block Plan/Pra Desain, pernyataan pelepasan hak, penegasan 
objek konsolidasi tanah, biaya, pengukuran rincikan, penyusunan desain 
konsolidasi tanah, staking out/re-alokasi, Penerbitan Surat Keputusan Pemberian 
Hak Atas Tanah, penerbitan sertipikat dan konstruksi.  

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan konsolidasi tersebut adalah 
kurangnya wawasan peserta tentang keseluruhan pelaksanaan konsolidasi tanah 
perkotaan, kurangnya kerjasama antara Kantor Pertanahan dengan Pemerintah 
Kota setempat dan jumlah personal yang ada tidak sesuai dengan produk 
pekerjaan yang harus segera diselesaikan. 

Upaya yang dilakukan oleh kantor pertanahan dalam  mengatasi kendala-
kendala yang timbul adalah dengan membuka wawasan para peserta tentang 
keuntungan yang diperoleh dari konsolidasi tanah secara keseluruhan untuk 
jangka waktu yang panjang dan tidak mengganggu kepentingan orang lain di 
waktu mendatang, selalu meningkatkan komunikasi dengan Pemeritah Kota 
setempat. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
konsolidasi tanah perkotaan secara swadaya di Desa Jogoloyo Kecamatan 
Wonosalam Kabupaten Demak dapat berjalan lancar hal ini disebabkan lokasi 
tanah objek konsolisasi tanah tanah sesuai dengan RDTRK (Rencana Detail Tata 
Ruang Kota), syarat-syarat  dalam pelaksanaan konsolidasi tanah telah dipenuhi 
dengan baik oleh peserta dan adanya kerjasama yang baik antara Kantor 
Pertanahan Demak dengan peserta konsolidasi. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pertanahan 
maupun masyarakat. Kantor Pertanahan diharapkan lebih aktif dalam 
mensosialisasikan peraturan dan tata cara pelaksanaan konsolidasi tanah, dengan 
cara penyuluhan langsung kepada masyarakat agar masyarakat mengerti tentang 
bagaimana konsolidasi tanah itu dan mengetahui manfaat atau keuntungan yang 
didapat dari pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut. Sebaiknya dilakukan secara 
terprogram dan terus-menerus secara bertahap ke seluruh desa yang ada di 
Kabupaten Demak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kondisi obyektif ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah 

dalam jumlah yang cukup besar, untuk berbagai kepentingan seperti perumahan, 

perkantoran, jasa, ruang publik dan berbagai keperluan lainnya. Kondisi tersebut 

mengakibatkan pergerakan harga tanah di perkotaan sulit dikendalikan, sehingga 

harga tanah semakin mahal, ditambah lagi sulitnya mendapat bidang tanah yang 

memadai untuk memenuhi keperluan pengembang kota atau dari warga sendiri 

yang ingin mengembangkan kawasannya umumnya di Desa menjadi kawasan 

yang lebih teratur sesuai dengan rencana yang telah dibuat.  

Mahalnya harga tanah dan rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan 

masyarakat memilih alternatif lain agar tetap bisa memiliki tempat bermukim. 

Akibat yang terjadi banyak masyarakat pemilik tanah memanfaatkan tanah 

miliknya terpecah-pecah menjadi kaplingan tanah untuk dibangun guna 

memenuhi kebutuhan rumah tinggal mereka. Oleh karena pemecahan tanah 

tersebut menurut selera mereka sendiri, tentu saja mengabaikan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, maka yang terjadi adalah hal-hal yang tidak 

sesuai dengan azas penataan lingkungan seperti  adanya jalan buntu, jalan setapak, 

bidang tanah tidak teratur, bidang tanah tidak memperoleh jalan, tidak tersedianya 

tanah untuk fasilitas umum/sosial. Hal  demikian bila tidak dikendalikan sejak 
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dini maka akan terjadi lingkungan kota yang tidak teratur, yang akhirnya menjadi 

lingkungan yang kumuh. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka dampaknya 

akan menjadi lebih luas, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, keamanan dan 

lain-lain. 

Dinamika perubahan penggunaan tanah akibat untuk kepentingan industri, 

jasa dan perdagangan dan pemukiman, sejalan dengan peningkatan arus urbanisasi 

yang melanda kota-kota di Indonesia. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari 

padatnya penduduk dan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, maka 

akan semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan tanah sebagai tempat 

untuk berbagai kegiatan kehidupan dan penghidupan mereka khususnya untuk 

pemukiman. Beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan 

tersebut diantaranya adalah banyak wilayah perkotaan yang cenderung menjadi 

daerah kumuh yang bila ditelusuri lebih jauh, kecenderungan suatu wilayah untuk 

menjadi daerah kumuh disebabkan oleh arus urbanisasi. Dengan adanya 

urbanisasi maka semakin meningkat kebutuhan akan tanah semetara persediaan 

tanah semakin terbatas. Hal ini menyebabakan timbulnya perkampungan yang 

tidak sesuai dengan kualitas lingkungan yang sehat karena kurangnya prasarana 

dan fasilitas umum. Hal tersebut disebabkan pengadaan prasarana umum oleh 

pemerintah, sehingga penduduk terpaksa mengambil inisiatif sendiri untuk 

mengatur dan mengadakan  sendiri  prasarana umum tanpa memperhatikan 

kepentingan wilayah/lingkungan secara kebih luas. 

Terbatasnya persediaan  tanah dan mahalnya harga tanah khususnya untuk 

keperluan pemukiman memerlukan suatu langkah pemecahan, salah satunya 
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adalah konsolidasi tanah perkotaan yang merupakan suatu cara/kebijakan dari 

pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang efektif melalui 

penataan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dapat disesuaikan dengan 

rencana tata ruang kota (RTRK). Konsolidasi tanah dilaksanakan  sebagai 

perwujudan keinginan membangun “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk 

masyarakat”. Konsolidasi tanah merupakan kebijaksanaan pertanahan untuk 

menata kembali penguasan, pemilikan dan penggunaan tanah yang tidak tertib dan 

teratur, menjadi tertib dan teratur serta berwawasan lingkungan dengan mengacu 

kepada Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) berdasarkan peraturan perundangan 

yang berlaku. 

Konsolidasi tanah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan 

dan pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan dan upaya pemeliharaan 

sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi 

masyarakat diperlukan, baik ketika pada tahap persiapan, penataan hingga 

penyelesaian akhir. Yang lebih penting lagi, dengan prinsip yang mendasarkan 

pada partisipasi masyarakat, maka dalam pelaksaannya akan tercipta 

pengembangan kota ataupun wilayah tanpa menggusur. 

Bahwa Kabupaten Demak adalah suatu daerah yang terletak diantara Kota 

Semarang dan Kabupaten Kudus yang merupakan jalur srategis bagi sarana 

tranportasi lalu lintas angkutan jalan raya. Sebagai daerah yang srategis tentu saja 

berakibat pesatnya pertumbuhan dan   perkembangan kota, hal ini menyebabkan 

semakin besar pula kebutuhan akan tanah. Dan Kabupaten Demak adalah 

merupakan daerah agraris, dimana sebagian besar kawasan wilayahnya dan 
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matapencaharian penduduknya adalah dalam bidang pertanian, namun seiring 

dengan pesatnya perkembangan kota tersebut maka kebutuhan akan tanah untuk 

pemukiman juga semakin bertambah, hal ini mau tidak mau pasti akan 

mengurangi area tanah pertanian. Sebagaimana yang terjadi di Desa Jogoloyo 

Kecamatan Wonosalam Kabupuaten Demak. 

Dengan demikian konsolidasi tanah merupakan kebijaksanaan penataan 

kembali yang menunjang pembangunan dewasa ini dan masa mendatang, 

sehingga memerlukan pengaturan untuk lebih mendorong dan memperlancar 

pelaksanaannya secara tertib. Atas dasar uraian tersebut di atas mendorong penulis 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN KONSOLIDASI 

TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA DI DESA JOGOLOYO 

KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK” 

 

B. Permasalahan 

Dari uraian di atas maka timbul permasalahan yaitu : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara 

Swadaya di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten 

Demak ? 

2. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan 

Konsolildasi Tanah Perkotaan secara Swadaya di Desa Jogoloyo 

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak? 

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Demak sebagai upaya dalam mengatasi kendala-kendala  
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ditimbulkan dalam pelaksanaan Konsolildasi Tanah Perkotaan secara 

Swadaya di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten 

Demak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah 

1. Untuk mengetahi bagaimana pelaksanaan Konsolildasi Tanah 

Perkotaan secara Swadaya di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam 

Kabupaten Demak. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya di Desa Jogoloyo 

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Demak dalam mengatasi kendala-kendala 

yang timbul dari Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara 

Swadaya di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten 

Demak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil penelitian ini adalah 

1. Bagi penulis 

Untuk memperdalam, menambah wawasan dan memperluas 

cakrawala ilmu pengetahuan berkenaan dengan penerapan suatu 
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peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Agraria, khususnya 

tentang pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya. 

2. Bagi pemerintah 

a. Khususnya bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Demak agar 

menambah dan menjadi masukan didalam memberikan 

pelayanan dalam hal konsolidasi tanah perkotaan secara 

swadaya 

b. Menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat 

mengenai konsolidasi tanah. 

3. Bagi masyarakat 

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang 

pentingnya pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan. 

b. Memberikan motivasi kepada masyarakat agar berpartisipasi 

aktif dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan 

 

E. Sistematika Tugas Akhir 

Untuk membantu memudahkan penulisan laporan ini maka penulis 

mengelompokkan sistematika tugas akhir ini menjadi 3 bagian yaitu, bagian awal, 

bagian pokok dan bagian akhir tugas akhir. 

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

halaman pengesahan, halaman pernyataan, motto dan persembahan, 

kata pengantar, sari, daftar isi, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Pokok TA, terdiri dari : 



7 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

F. Latar Belakang 

G. Permasalahan 

H. Tujuan Penelitian 

I. Manfaat Penelitian 

J. Sistimatika Tugas Akhir 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

E. Hak Atas Tanah Yang Diatur Menurut Undang-

Undang Pokok Agraria. 

F. Pengertian dan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

Perkotaan 

G. Dasar Hukum Pelaksanaan Konsolisasi Tanah 

Perkotaan 

H. Aparat Pelaksana Konsolidasi Tanah Perkotaan 

BAB III : METODE PENELITIAN 

E. Lokasi Penelitian 

F. Fokus Penelitian 

G. Teknik Pengumpul Data 

H. Teknik Analisis Data 

Bab III   :     HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

C. Hasil Penelitian 

3. Gambaran umum Kantor Pertanahan Kabupaten 

Demak 

4. Kajian umum Seksi Pengaturan Penguasaan 

Tanah (PPT) Kantor Pertanahan Demak 
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D. Pembahasan 

4. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan 

secara Swadaya di Desa Jogoloyo Kecamatan 

Wonosalam Kabupaten Demak 

5. Kendala-kendala yang timbul dalam 

Pelaksanaan Konsolildasi Tanah Perkotaan 

secara Swadaya di Desa Jogoloyo Kecamatan 

Wonosalam Kabupaten Demak. 

6. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Demak sebagai upaya 

dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul 

dari Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan 

secara Swadaya di Desa Jogoloyo Kecamatan 

Wonosalam Kabupaten Demak. 

BAB IV  : PENUTUP 

C. Simpulan 

D. Saran 

3. Bagian Akhir  Tugas Akhir ini terdiri dari : 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

 



 

9 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 
 

A. Hak Atas Tanah Yang Diatur Menurut Undang-Undang 

Pokok Agraria 

1. Hak Milik 

a. Pengertian Hak Milik 

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh 

yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingaat pasal 6 

UUPA. Pengaturan hak milik tersebut dalam pasal 20-27 UUPA. 

Terdapat tiga aspek dalam hak milik yaitu : 

1. Turun temurun 

Hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup si pemilik 

akan tetapi dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya. 

2. Terkuat 

Jangka waktu kepemilikannya tidak terbatas 

Terdaftar dan punya tanda bukti, yaitu berupa sertipikat hak 

milik atas tanah. 

3. Terpenuh 

Memberikan kepada pemilik wewenang yang paling luas  

Bisa merupakan induk dari hak-hak lain  

Tidak berinduk pada hak lain 

Peruntukannya tidak terbatas 
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b. Ciri-Ciri Hak Milik 

 Ciri-ciri hak milik adalah sebagai berikut : 

1. Hak milik merupakan hak atas tanah yang paling kuat artinya 

tidak mudah hapus serta mudah dipertahankan terhadap 

gangguan dari pihak lain oleh karena itu maka hak milik 

termasuk salah satu hak yang wajib didaftarkan (pasal 23 

UUPA). 

2. Hak milik mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas. 

3. Terjadinya hak milik karena hukum adat diatur dengan 

peraturan pemerintah, selain itu juga bisa terjadi karena 

penetapan pemerintah, selain itu juga bisa terjadi karena 

penetapan pemerintah atau ketentuan Undang-Undang (pasal 

22 UUPA). 

4. Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain melalui jual beli, 

hibah, tukar menukar, pemberian dengan wasiat, pemberian 

menurut hukum adat dan lain-lain pemindahan hak yang 

pelaksanaannya diatur oleh  perundang-undangan (Pasal 20 

Ayat (2) UUPA). 

5. Penggunaan hak milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan 

diatur dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 24 

UUPA). 

6. Hak milik dapat dijadikan jaminnan hutang dengan dibebani 

hak tanggungan (Pasal 25 UUPA). 
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c. Terjadinya Hak  Milik 

Hak milik dapat terjadi karena: 

1. Hak milik dapat terjadi menurut hukum adat yang diatur 

dengan peraturan pemerintah. 

2. Hak milik dapat terjadi karena: 

a. Ketentuan Undang-Undang 

b. Penetapan Pemerintah  

d. Subjek Hak Milik 

Yang dapat mempunyai hak milik yaitu  

1. Warga Negara Indonesia (sendiri atau bersama-sama). 

2. Badan-badan hukum yang dapat ditunjuk untuk mempunyai 

tanah dengan hak milik menurut Peraturan Pemerintah No. 38 

Tahun 1963 adalah: 

a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya 

disebut Bank Negara) 

b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian 

c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk Kepala Badan 

Pertanahan Nasional setelah mendengar Menteri Agama 

d. Badan-badan sosial yang ditunjuk Kepala Badan 

Pertanahan Nasional setelah mendengar Menteri 

Kesejahteraan Sosial. 

3. Orang asing atau yang hilang kewarganegaranya, setelah satu 

tahun hak milik harus dilepaskan. 
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4. Bipatrid, tidak dapat hak milik. 

e. Hapusnya Hak Milik 

  Dalam pasal 27 UUPA ditentukan bahwa hak milik atas 

tanah dapat dihapus, hilang, atau terlepas dari yang berhak apabila 

tanahnya jatuh kepada Negara karena: 

a. Pencabutan hak (pasal 18) 

b. Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya 

c. Dilelantarkan 

d. Jatuh kepada orang asing berkewarganegaraan rangkap (Pasal 

26 Ayat (2) UUPA) 

e. Tanahnya musnah 

2. Hak Guna Bangunan (HGB) 

a. Pengertian Hak Guna Bangunan 

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 

mempunyai  bangunan di atas anah milik orang lain yang bukan 

miliknya sendiri (tanah negara atau tanah orang lain) dengan 

jangka waktu 30 tahun , dapat diperpanjang paling lama 20 tahun 

(Pasal 25 Ayat (1), (2) atas permintaan yang bersangkutan, dan 

setelah jangka waktu perpanjangan berakhir, maka kepada 

pemegang hak dapat diberi pembaruan HGB atas tanah yang sama 

(Pasal 25 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1998). 
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 Penggunaan tanah yang dipunyai dengan HGB adalah 

untuk mendirikan bangunan-bangunan, meliputi bagunan tumah 

tempat tinggal, usaha perkantoran, pertokoan industri dan lain-lain. 

  Tanah yang dapat diberikan dengan HGB: 

a. Tanah Negara 

b. Tanah hak pngelolanan 

c. Tanah hak milik 

b. Ciri-Ciri Hak Guna Bangunan 

HGB mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Harus didaftarkan 

2. Dapat beralih karena pewarisan 

3. Jangka waktunya terbatas 

4. Dapat dijadikan jaminan hutang 

5. Dapat dialihkan kepada pihak lain 

6. Dapat dilepaskan oleh pemegangnya 

c. Terjadinya Hak Guna Bangunan 

 Terjadinya HGB dapat diberikan atas tanah negara atau 

tanah milik perseorangan, karena: 

1. Karena Penetapan Pemerintah 

Dalam hal ini perolehan hak guna bangunan yang 

melalui penetapan pemerintah ini, prosedurnya sama dengan 

perolehan hak milik. Ada yang bersifat origineir (hak yang 



14 

 

dimintakan baru sama sekali), dan ada yang bersifat 

derivative (permohnan perubahan hak). 

2. Karena Perjanjian Dengan Pemilik Tanah 

Hak ini dilakukan terhadap HGB atas tanah hak milik. 

Prosenya harus dilakukan melalui PPAT, serta 

pemanfaatannya tidak boleh merugikan siempunya hak milik. 

3. Karena Konversi 

Hak-hak yang dapat dikonversi adalah : 

a. Eigendom milik WNI yang tidak dapat membuktikan 

kewarganegaraannya per 24 September 1961. 

b. Eigendom badan sosial atau keagamaan, tetapi tanahnya 

tidak digunakan untuk keperluan yang langsung dengan 

kegiatan keagamaan atau sosial (sampai 24 Sepember 

1980). 

c. Eigendom milik pihak yang tidak memenhi syarat, dan ini 

berlangsung sampai 24 september 1960. 

d. Hak milik adat yang tidak memenuhi syarat, menjadi pula 

HGB sejak 24 Sepember 1960 untuk jangka waktu 

selama-lamanya 20 tahun. 

e. Hak erfpacht untuk perumahan yang masih berlaku 

sampai 24 September dengan sendirinya menjadi hak 

guna bangunan dengan jangka waktu menghabiskan 

waktu yang ada, dan paling lama 20 tahun. 
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d. Subjek Hak Guna Bangunan 

Yang boleh mempunyai HGB adalah sebagai berikut: 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Badan-badan hukun yang didirikan di Indonesia atas dasar 

hukum Indonesia. 

Yang tidak memenuhi kedua syarat di atas, maka paling lama 

dalam jangka waktu 1 tahun wajib mengalihkan kepada pihak lain. 

Jika tidak dialihkan dalam jangka waktu 1 tahun, maka hak guna 

bangunan ini hapus demi hukum. 

Terhadap kepemilikan bersama HGB yang salah satunya 

memenuhi syarat, yang terakhir harus melepaskannya dalam 

jangka waktu selama-lamanya 1 tahun. Jika tidak kesemua hak 

guna bangunan ini menjadi hapus demi hukum menjadi hak negara. 

Dalam hal demikian yang pertama mendapatkan prioritas untuk 

mengajukan kembali kepemilikan hak guna bangunan dengan 

prosedur yang baru. 

e. Hapusnya Hak Guna Bangunan 

HGB dapat hapus karena hal-hal berikut ini: 

1. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan 

2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang/pemegang hak 

pengelolaan/pemegang hak milik sebelum waktunya berakhir, 

karena: 

a. Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak; 
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b. Tidak dipenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang 

dalam perjanjian penggunaan tanah hak milik atau hak 

pengelolaan; 

c. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegangnya sebelum jangka 

waktu berakhir. 

4. Dicabut untuk kepentingan umum berdasarkan UU No.20 

Tahun 1961. 

5. Ditelantarkan. 

6. Tanahnya musnah. 

7. Ketentuan pasal 36 ayat (2) UUPA pemegangnya tidak 

memenuhi syarat dan dalam waktu satu tahun tidak mengakhiri 

penguasaan HGB. 

3. Hak Guna Usaha (HGU) 

a. Pengertian Hak Guna Usaha 

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan yang 

dikuasai oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud  

dalam pasal 29 UUPA, untuk perusahaan pertanian atau peternakan 

(pasal 28 UUPA). Tujuan penggunaan tanah yang dipunyai dengan 

hak guna usaha itu terbatas, yaitu pada usaha pertanian, perikanan 

dan peternakan. Pengertian peternakan termasuk juga perkebunan 

dan perikanan. 
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Berdasarkan ketentuan padal 29 UUPA, jangka waktu paling 

lama 25 tahun, dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu 

yang lebih lama dapat diberikan paling lama 35 tahun. Jangka 

waktu tersebut masih dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun atas 

permintaan pemegang hak dengan mengingat keadaan perusahaan. 

b. Ciri-Ciri Hak Guna Usaha 

 Ciri-ciri hak guna usaha adalah sebagai berikut: 

1. Hak yang harus didaftarkan 

2. Dapat beralih karena pewarisan 

3. Mempunyai jangka waktu terbatas  

4. Dapat dijadikan jaminan hutang 

5. Dapat dialihkan kepada pihak lain 

6. Dapat dilepaskan menjadi tanah Negara 

 Hak guna usaha dapat diberikan atas tanah yang luasnya 

paling sedikit 5 (lima) ha. Jika luas tanah 25 ha atau lebih, harus 

menggunakan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan 

yang baik sesuai dengan perkembangan zaman (Pasal 28 Ayat (2) 

UUPA). Maksud ketentuan ini adalah agar hak guna usaha 

dimanfaatkan tidak hanya oleh perusahaan besar, melainkan juga 

oleh perusahaan yang tidak besar yang berusaha di bidang 

pertanian, perikanan, atau peternakan. 
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c. Subjek Hak Guna Usaha 

Subjek hak guna usaha (Pasal 30 Ayat (1) UUPA, jo.Pasal 2 

peraturan pemerintah N0.40 tahun 1996 jo. Pasal 17 Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 9 

Tahun 1999): 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

d. Terjadinya Hak Guna Usaha 

 Terjadinya Hak Guna Usaha karena keputusan pemberian 

hak oleh Menteri atgau Pejabat yang ditunjuk, adapun tata cara dan 

syarat permohonan pemberian hak guna usaha (Pasal 6 dan 7 PP 

No. 40 Tahun 1996 ). 

e. Hapusnya Hak Guna Usaha 

  Menurut ketentuan pasal 34 UUPA jo. Pasal 17 PP No. 40 

tahun 1996 hak guna usaha hapus karena: 

1. Jangka waktunya berakhir 

2. Dibatalkan haknya sebelum jangka waktu berakhir karena suatu 

syarat tidak dipenuhi; yaitu tidak terpenuhi kewajiban-

kewajiban sebagai pemegang hak dan karena putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak sebelum jangka 

waktu berakhir 
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4. Dicabut haknya untuk kepentingan umum 

5. Tanahnya ditelantarkan 

6. Tanahnya musnah 

7. Ketentuan dalam pasal 30 ayat (2) UUPA: orang atau badan 

hukum. 

4. Hak Pakai 

a. Pengertian Hak Pakai 

  Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau 

memungut dari hasil tanah yang langsung dikuasai oleh Negara 

atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang kewajiban 

yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam 

perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian dengan 

sewa menyewa atau prjanjian pengolahan tanah (pasal 41 ayat (1) 

UUPA). 

b. Ciri-Ciri Hak Pakai 

Hak pakai mempunyai ciri-ciri sebagai berikut 

1. Penggunaan tanah bersifat semenara (tidak begitu lama) 

2. Dapat diperjanjikan tidak jatuh kepada ahli waris  

3. Tidak dapat dijadikan jaminan hutang 

4. Dapat dialikan dengan izin jika tanah negara, dimungkinkan 

oleh perjanjian jika tanah hak milik 

5. Dapat dilepaskan, sehingga kembali kepada negara atau 

pemilik. 
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c. Subjek Hak Pakai 

  Yang dapat mempunyai hak pakai menurut ketentuan pasal 

42 UUPA adalah: 

1. Warga Negara Indonesia (WNI) 

2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia 

3. Badan-badan hukum didirikan menurut hukum di Indonesia 

dan berkedudukan di Indonesia 

4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia 

5. Instansi-instansi pemerintah 

  Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu 

atau selama tanahnya dipergunakan untuk kepentingan tertentu. 

Dalam praktek pada umumnya pemberian hak pakai oleh 

pemerintah jangka waktunya 10 tahun. 

d. Terjadinya Hak Pakai  

  Hak pakai dapat diberikan oleh pemerintah (dengan 

penetapan) dan juga oleh pemilik tanah (perseorangan atau badan 

hukum dengan suatu perjanjian yang bersifat otentik). 

e. Hapus Hak Pakai 

Hapusnya hak pakai karena: 

1. Jangka waktunya berakhir. 

2. Dihentikan sebelum jangka waktunya karena sesuatu syarat 

tidak dipenuhi termasuk persyaratan dengan statusnya 
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(misalnya : orang asing yang tidak lagi bertempat tinggal di 

Indonesia). 

3. Tanahnya ditelantarkan 

4. Dilepas oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 

berakhir. 

5. Dicabut untuk kepentingan umum. 

6. Tanahnya musnah. 

Seseorang pemegang hak atas tanah tidak begitu saja sewenang-

wenang dalam pemanfaatan tanahnya, tetapi tetap diatur dengan batasan-

batasan tertentu serta kewajiban yang harus dipenuhi sehingga dapat 

mewujudkan tertib hukum tanah yang hendak dicapai. Pembatasan 

kewenangan tersebut adalah : 

1. Penggunaan hak atas tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi 

pihak lain atau mengganggu pihak lain (tidak boleh ada 

penyalahgunaan hak). 

2. Penggunaan hak atas tanah tidak boleh bertentangan dengan rencana 

tata ruang atau tata guna tanah. 

3. Penggunaan atas tanah tidak boleh mengandung unsur-unsur 

pemerasan. 

4. Penggunaan hak atas tanah tidak meliputi pemilikan kekayaan alam 

yang ada dalam tubuh bumi dibawahnya. 

Sedangkan kewajiban pemegang hak atas tanah yaitu : 

1. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 



22 

 

Artinya hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat 

dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak 

dipergunakan) semata-mata unuk kepentingan pribadinya, apalagi 

kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 

2. Kewajiban memelihara tanah yang dihaki. 

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya srta mencgah 

pengrusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau 

instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan 

memperhatikan pihak yang ekonomi lemah. 

3. Kewajiban untuk mengerjakan aau mengusahakannya sendiri secara 

aktif. 

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas 

tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau 

mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara 

pemerasan. 

Kewajiban itu tidak terbatas pada para pemilik tanah saja. Kata-

kata ”mempunyai sesuatu hak” menunjuk juga kepada hak-hak lainnya, 

yaitu HGU, HGB dan HP atas tanah negara. 

 

B. Pengertian Dan  Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan  

Konsolidasi tanah perkotaan merupakan keijakasanaan pertanahan 

mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah sesuai 

dengan rencana tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 
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lingkungan, melalui usaha bersama masyarakat pemilik tanah sendiri dan 

atau/pihak lain. 

Konsolidasi tanah perkotaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 

lingkungan dan pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan dan upaya 

pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. 

Tujuan dan sasaran konsolidasi tanah perkotaan adalah untuk 

memanfaatkan tanah secara optimal dengan meningkatkan produktivitas dan 

efisiensi pembangunan di wilayah perkotaan, dalam rangka mencapai catur tertib 

pertanahan. 

Sasaran konsolidasi tanah perkotaan terutama ditujukan pada wilayah: 

1. Wilayah permukiman kumuh. 

2. Wilayah permukiman yang tumbuh pesat secara alami. 

3. Wilayah permukiman yang mulai tumbuh. 

4. Wilayah yang direncanakan menjadi permukiman baru. 

5. Wilayah yang relatif kosong di pinggiran kota yang diperkirakan akan 

berkembang sebagai daerah permukiman. 

 Ciri-ciri konsolidasi tanah dapat kita kenali dengan: 

1. Adanya penataan kembali dari tata letak yang tidak teratur menjadi 

teratur. 

2. Sebagai acuannya adalah pada perencanaan kota setempat (RTRW-

RDTR-RTTR). 

3. Dengan adanya pengadaan sarana/prasarana lingkungan. 
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4. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat/pemberdayaan 

masyarakat. 

5. Membangun tanpa menggusur (improve without remove). 

6. Dari, oleh dan untuk masyarakat. 

Tahapan konsolidasi tanah perkotaan 

1).  Persiapan 

   Pemilihan lokasi meliputi kegiatan  : 

a. Penjajagan lokasi 

Dalam penjajagan lokasi diperlukan data: 

1. Peta penggunaan tanah skala detail 

2. Peta persil pemilikan/penguaaan (antara lain peta PBB, peta 

garis, dll) 

3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah 

4. Peta situasi 

5. Data/peta lainnya (antara lain peta topografi, peta administrasi, 

dll) 

b. Penyuluhan  

  Materi penyuluhan meliputi: 

1. Kegiatan konsolidasi tanah secara umum 

2. Tujuan dan sasaran konsolidasi tanah 

3. Penjelasan mengenai STUP(Sumbangan Tanah Untuk 

Pembangunan) dan perkiraan kebutuhan fasos (fasilitas 
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sosial),fasum (fasilitas umum), dan TPBP (Tanah Pengganti 

Biaya Pelaksanaan) 

4. Manfaat konsolidasi tanah bagi calon peserta 

5. Penjajagan kesepakatan mengenai STUP yang diperoleh 

peserta konsolidasi tanah secara musyawarah dan digunakan 

untuk prasarana jalan, fasos (fasilitas sosial)/fasum (fasilitas 

umum) dan TPBP (Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan). 

c. Penetapan Lokasi 

Diusahakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat, 

juga yang mempunyai aksesibilitas yang tinggi. 

2).   Pendataan 

     Pendataan meliputi kegiatan : 

a. Identifikasi subjek dan objek 

1. Diperlukan data subjek mengenai nama, alamat dan pekerjaan 

peserta konslidasi tanah. 

2. Batas-batas tanah dan asal usul perolehan tanah. 

3.  Pengumpulan bukti penguasaan dan pemilikan tanah. 

b. Pengukuran/pemetaan keliling 

1. Pemasangan tugu-tugu poligon pada titik-titik yang          

secara teknis diperlukan. 

4. Pengukuran batas keliling lokasi konsolidasi tanah. 

5. Pemetaan hasil pengukuran keliling, 

6. Perhitungan luas awal keliling, 
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c. Pemetaan Rincikan 

1. Mengukur batas-batas persil 

2. Memetakan hasil pengukuran. 

3. Perhitungan luas persil berdasarkan pengukuran 

4. Mencocokan hasil pengukuran dengan bukti hak 

pemilik/penguasa. 

5. Pemberian nomor persil pada peta rincikan. 

6. Pensubstitusian hasil pengukuran dengan peta rincikan dan 

peta keliling. 

7. Peta rincikan dengan skala minimal 1 : 1.000 yang berisi 

nomor persil, jaringan jalan, saluran air, bangunan yang ada 

dan nama peserta. 

3).  Penataan 

Kegiatan penataan yang dilakukan yaitu : 

a. Pembuatan Rencana Blok (Bloc Desain) 

Didahului oleh rapat tim koordinasi yang intinya membahas: 

1. Luas dan peta lokasi konsolidasi tanah. 

2. Luas dan peta rincikan awal. 

3. Daftar luas persil dan pemilikan tanah awal sesuai rincikan. 

    Kegunaan rencana blok adalah sebagai bahan untuk 

musyawarah bagi peserta, juga mempermudah/ mempercepat 

penanganan jika ada perbaikan dan sekaligus mempermudah dalam 

pembuatan desain konsolidasi tanah. 
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    Rencana jaringan jalan dan rencana blok peruntukan tanah 

yang tertuang dalam peta menggambarkan kondisi awal 

konsolidasi tanah, akan mempermudah dalam memperkirakan 

besarnya STUP (Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan) yang 

akan dialokasikan untuk Fasos (fasilitas social) dan Fasum 

(fasilitas umum) ditambah dengan TPBP (Tanah Pengganti Biaya 

Pelaksanaan). 

b. Pembuatan Pra Desain Konsolidasi Tanah 

Dalam pembuatan pra desain konsolidasi tanah, pada tahap 

ini hal-hal yang harus diperhatikan adalah peta blok plan-nya 

sendiri ditambah dengan lebar jalan yang melayani berbagai blok 

dalam kaitannya dengan garis sempadan bangunan (GSB). Selain 

daripada itu luas, bentuk, ukuran dan jumlah kapling yang terakhir 

pada peta pra desain tersebut diminta persetujuaanya dari peserta. 

c. Musyawarah Tentang Rencana Kapling Baru 

Diharapkan seluruh konsolidasi tanah dapat menyetujui pra-

desain tersebut agar dijadikan sebagai peta desain konsolidasi 

tanah. Apabila masih ada yang belum disetujui, hal tersebut 

diperbaiki dalam musyawarah. 

d. Pelepasan Hak Atas Tanah Oleh Peserta Konsolidasi Tanah 

Pernyataan pelepasan hak peserta Kepada Pemerintah/Kepala 

Kantor Pertanahan dengan jaminan, setelah ditata akan dibagikan 
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kembali kepada si peserta setelah dikurangi STUP (Sumbangan 

Tanah Untuk Pembangunan) yang telah disetujui. 

e. Pembuatan Desain Konsolidasi Tanah 

Peta desain sudah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, 

setelah draf pra-desain konsolidasi tanah disetujui oleh peserta 

melalui musyawarah. 

f. Penegasan Tanah Obyek Konsolidasi Tanah 

Untuk memenuhi syarat penerbitan SK penegasan tanah 

obyek konsolidasi tanah diperlukan: 

1. Para pemilik tanah harus membuat surat pernyataan pelepasan 

hak 

2. Lokasi konsolidasi harus ditegaskan sebagai obyek konsolidasi 

tanah oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam 

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang 

penegasan obyek konsolidasi tanah tersebut sekailgus 

ditetapkan peruntukan tanahnya. 

3. Usul penegasan tanah sebagai obyek konsolidasi tanah 

diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kotamadya melalui Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Propinsi, dengan lampiran sebagai berikut  

a. SK Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 

tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah. 
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b. Daftar surat pernyataan/pelepasan hak dari masing-masing 

peserta konsolidasi tanah. 

c. Daftar peserta dan luas masing-masing tanahnya. 

d. Persetujuan masing-masing pemilik mengenai 

kesediaannya ikut serta dalam konsolidasi tanah. 

e. Peta situasi rencana konsolidasi tanah. 

f. Peta penatagunaan tanah. 

g. Desain tata ruang tanah yang bersangkutan. 

h. Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT). 

Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 

pertanian hasil penataan diproses menurut tata cara redistribusi 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 

Tahun 1961. Pemberian hak kepada peserta konsolidasi tanah 

diproses dan diusulkan secara kolektif oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan. Sedangkan 

penerbitan SK pemberian haknya dilakukan oleh Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi. Setelah diterbitkan 

Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah oleh Kepala Kantor 

Wilayah BPN propinsi maka Kutipan Surat Keputusan tersebut 

disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk 

diterbitkan sertipikatnya atas nama masing-masing peserta yang 

berhak setelah peserta tersebut menyelesaikan kewajibannya. 
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g. Konstruksi 

1. Prasarana jalan 

2. Pembentukan badan jalan dan penggalian parit (drainage) 

3. Pembersihan badan jalan 

4. Pembuatan/pembangunan gorong-gorong, jembatan, saluran 

riool, dan lain-lain 

5. Pengurungan jalan 

6. Pengerasan jalan 

7. Pengaspalan jalan 

8. Fasos (fasilitas sosial) dan Fasum (Fasilitas umum) 

9. Utilitas 

 

C. Dasar Hukum  

Untuk dapat memenuhi kebutuhan prkembangan pembangunan dalam 

rangka mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Kota dan untuk memeberikan 

perlindungan serta rasa keadilan bagi masyarakat, maka pelaksanaan konsolidasi 

tanah perkotaan harus berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan 

antara lain: 

1. Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Pokok 

Dasar Agraria. 

2. Undang-undang No. 56/Prp/1950 tentang Penetapan Luas Tanah 

Pertanian 
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3. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemeritah 

No.41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan 

Pemberian Ganti Kerugian. 

4. UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintaahan di 

Daerah. 

5. Keppres No. 26 Tahun 1988  Tentang Badan Pertanahan Nasional. 

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 

1991Tentang Konsolidasi Tanah. 

7. Surat Edaran  Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-4245 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah. 

 

D. Aparat Pelaksana Konsolidasi Tanah 

Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila paling sedikit 85% dari 

pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi paling sedikit 85% dari luas seluruh 

areal tanah yang akan di konsolidasi, telah menyatakan persetujuannya dalam 

surat pernyataan persetujuan. 

Karena konsolidasi tanah memerlukan koordinasi lintas sektoral sejak 

perncanaan hingga pelaksanaannya, maka dibentuk tim pengendalian konsolidasi 

tanah ditingkat propinsi dan tim koordinasi serta satuan tugas pelaksanaan 

konsolidasi tanah di tingkat Kabupaten/Kotamadya. 

Susunan dan tugas tim dan satuan tugas pelasanaan konsolidasi tanah 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Tim pengendalian konsolidasi tanah propinsi : 
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1. Gubernur Kepala Daerah   : Sebagai Pembina 

2. Kepala Kantor  Wilayah Badan : Sebagai Ketua 

       Pertanahan Nasional 

3. Ketua bappeda TK I  : Ketua Merangkap Anggota 

4. Kepala Bidang Pengaturan : Sebagai sekretaris merangkap        

Penguasaan Tanah    anggota 

5. Kepala Biro Bina Pemerintahan  : Sebagai Anggota 

 Tingkat I 

6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/ : Sebagai Anggota 

 Cipta Karya 

7. Kepala Bidang Penatagunaan : Sebagai Anggota 

8. Kepala Bidang Hak Atas Tanah : Sebagai Anggota 

9. Kepala Bidang Pengukuran dan : Sebagai Anggota 

Pendaftaran tanah  

Tugas pengendalian konsolidasi tanah propinsi dibentuk dengan 

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. 

Tugas tim pengendalian konsolidasi tanah adalah : 

1. Melakukan pengendalian dan evaluasi perkembangan pelaksanaan 

konsolidasi tanah 

2. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 

konsolidasi tanah dan melakukan kangkah-langkah tndak lanjut. 
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3. Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada aparat 

pelaksana konsolidasi tanah di Kabupaten/Kotamadya daerah Tingkat 

II. 

Tim koordinasi konsolidasi tanah tingkat Kabupaten/Kotamadya : 

1. Bupati/Walikotamadya : Sebagai Ketua 

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ : Wakil Ketua   

Kotamadya merangkap Anggota  

3. Ketua Bappeda : Wakil Ketua Merangkap

 Anggota 

4. Kepala Bagian Pemerintahan : Sebagai Anggota 

5. Kepala Bagian Pekerjaan Umum : Sebagai Anggota 

6. Kepala Dinas Pertanian : Sebagai Anggota 

7. Kepala Dinas Tata Kota : Sebagai Anggota 

8. Camat Setempat : Sebagai Anggota 

9. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah : Sebagai Anggota 

10. Kepala Seksi Hak Atas Tanah : Sebagai Anggota 

11. Kepala Seksi Pengukuran dan   : Sebagai Anggota Pendaftaran 

Tanah 

12. Lurah/Kepala Desa Setempat : Sebagai Anggota 

13. Wakil Pemilik Tanah (maksimum 2  : Sebagai Anggota 

Orang) 

14. Kepala Seksi Pengaturan  : Sebagai Sekretaris  

Penguasaan Tanah Merangkap Anggota  
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 Tim koordinasi dibentuk dengan Surat Keputusan 

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan. 

Tugas tim koordinasi adalah 

1. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. 

2. Mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan desain tata ruang. 

3. Mengatur/mengarahkan peruntukan dan penggunaan tanah pengganti 

biaya pelaksanaan (TPBP). 

4. Memecahkan dan menangani masalah yang timbul dalam pelaksanaan 

konsolidasi tanah. 

5. Lain-lain yang dianggap perlu. 

Satuan tugas pelaksanaan konsolidasi tanah terdiri dari : 

1. Kepala Kantor Pertanahan  : Sebagai Ketua 

Kabupaten/Kotamadya 

2. Kepala Seksi PPT   : Sebagai Wakil Ketua 

3. Kepala Seksi PGT   : Sebagai Anggota 

4. Kepala Seksi HAT  : Sebagai Anggota 

5. Kepala Seksi P&PT  : Sebagai Anggota 

6. Camat    : Sebagai Anggota 

7. Kepala Desa   : Sebagai Anggota 

 
 
 



 

35 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 

 Penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suat 

masalah. Tujuananya untuk menemukan jawaban terhadap suatu persoalan yang 

signifikan, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Penelitian juga 

merupakan proses yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana 

dan sistematis. Proses berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu 

yang selanjutnya berkembang menjadi gagasan, konsep, penelitian metode 

penelitian yang sesuai guna memperoleh pemecahan terhadap maslah-masalah 

tertentu. 

  Langkah-langkah penelitian yang dilakukan haruslah serasi dan 

berkesinambungan, saling mendukung satu sama lainnya, agar penelitian tersebut 

mempunyai bobot yang cukup memadai dan diperoleh kesimpulan-kesimpulan 

yang tidak merugikan. Dalam penelitian yang dilakukan kali ini metode penelitian 

disajikan dengan cara : 

 

A. Lokasi penelitian 

Sasaran lokasi penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Jl. 

Bhayangkara Baru No. 1 karena dianggap cukup representative dalam 

mengungkap data-data mentah yang akan melengkapai Tugas Akhir ini. 
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B. Fokus penelitian 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mengadakan semacam 

pemabatasan masalah, terhadap uraian Tugas Akhir ini supaya dalam 

pembahsannya tidaklah jauh dari masalah-masalah yang akan dikaji. Dengan 

tujuan supaya dapat mempelajari lebih mendalam serta penyusunan secara 

sistematis pokok masalah tersebut. Dalam penelitian ini difokuskan pada : 

1. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya  

2. Kendala-kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Konsolildasi Tanah 

Perkotaan secara Swadaya  

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak                            

dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul dari Pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya di Desa Jogoloyo 

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini di kaji dari beberapa sumber antara lain : 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan responden atau informan dalam hal ini adalah 

keterangan dari Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penguasaan dan   

Pemilikan Tanah pada Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah (PPT) di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Demak selaku nara sumber. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari  orang lain yang 

sebelumnya sudah pernah melakukan pendataan, data pendukung yang 
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diperoleh secara tidak langsung melalui studi dokumentasi berupa 

buku-buku, peta, laporan serta arsip yang ada di  Seksi Pengaturan 

Penguasaan Tanah (PPT) Kantor Pertanahan  Kabupaten Demak. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian, disamping perlu menggunakan metode yang tepat, juga 

memilih teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat 

pengumpul data yang tepat, memungkinkan diperolehnya data yang objektif. 

Dibawah ini diuraikan teknik penelitian yang ditempuh penulis untuk 

mengumpulkan data : 

1.  Teknik Observasi  

 Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pada 

penelitian ini observasi dilakukan terhadap kegiatan pelaksanaan 

konsolidasi tanah perkotaan secara swadaya pada Seksi Pengaturan 

Penguasaan Tanah (PPT) Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. 

2. Teknik Interviu 

 Interviu merupakan alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula. Ciri utama interviu adalah kontak langsung dengan tatap 

muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi 

(interviewee). Pada penelitian ini interviu dilakukan dengan Bapak 

Luhur Eko Sutiarjo Kepala Sub Seksi Penataan, Penguasaan dan 
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Pemilikan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Demak serta Bapak 

Ichwan seorang peserta konsolidasi. 

3. Teknik Dokumenter  

   Teknik dokumenter merupakan cara mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga 

buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum dan lain-

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

 

E. Tehnik Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu data 

yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam 

bentuk bilangan atau angka statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang 

memiliki lebih kaya daripada sekedar angka atau frekuensi. Analisis yang 

dilakukan adalah dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang 

diteliti dalam bentuk uraian naratif, sehingga dapat memcahkan permasalahan 

yang dikaji. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Demak 

a). Sejarah Berdirinya Kantor Pertanahan 

Dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” selanjutnya 

ditegaskan dalam pasal 4 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-

Peraturan Pokok Agraria. Bahwa permukaan bumi itulah yang disebut 

dengan tanah. 

Melalui hak menguasai tersebut, negara dapat senantiasa 

mengendalikan atau mengarahkan fungsinya sesuai dengan kepentingan 

nasional. Sehubungan daengan hak menguasai dan campur tangan Negara 

dalam masalah pertanahan itu pula, maka negara membentuk suatu badan 

yang khusus mengangai masalah pertanahan di Indonesia. 

Pada awalnya, badan ini dibentuk pada jaman pemerintahan Hindia 

Belanda. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan RI tahun 1945, maka 

badan ini diambil alih oleh pemerintahan Indonesia dan diberi nama 

Direktorat Jenderal Agraria. Dalam menjalankan aktivitasnya, Direktorat 

Jenderal Agraria menggunakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah 
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Hindia Belanda. Aturan tersebut digunakan sampai dengan tahun 1960 dan 

tidak berlaku lagi ejak dikeluarkannya UU No. tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (L. N  tahun 1960 No. 104, tambahan L. N No. 

2043). Dalam perkembangannya Direktorat Jenderal Agraria  mengalami 

tahapan sebagai berikut : 

a. Sebelum Tahun 1962 

Direktorat Jenderal Agraria berada dibawah Departemen 

Pertanian dan Agraria setelah sebelumnya berada dibawah 

Departemen Dalam Negeri. 

b. Tahun 1962-1966 

Direktorat Jenderal Agraria dibawah Departemen Tranmigrasi 

Koperasi pembangunan Masyarakat Desa. 

c. Tahun 1966-1988 

Direktorat Jenderal Agraria kembali di bawah Departemen 

Dalam Negeri. Pada saat ini pula dikeluarkannya UU No. 5 tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang juga mengatur 

tentang masalah pertanahan di Indonesia. 

d. Tahun 1988-1993 

Adanya kebutuhan, penguasaan dan penggunaan tanah untuk 

kepentingan pembangunan yang semakin meningkat, menyebabkan 

semakin kompleknya masalah yang timbul dibidang pertanahan oleh 

sebab itu pemerintah merasa perlu meninjau kembali kedudukan, 
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tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Agraria dan meningkatkannya 

menjadi lembaga yang menangani  bidang pertanahan secara nasional. 

Sehubungan dengan hal tersebut dibentuklah suatu lembaga 

otonom.yaitu Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan 

Presiden No. 26 tahun 1985. 

Mengingat sifatnya adalah nasional, maka dalam menjalankan 

tugasnya Badan Pertanahan Nasional memandang perlu membentuk 

suatu unit kerja di daerah, oleh sebab itu di keluarkan Keputusan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional  No. 1 tahun 1989 tentang Tata 

Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan 

Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. 

e. Tahun 1993-Sekarang 

Badan Pertanahan Nasional berada dibawah Menteri Negara 

Agraria/KBPN berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional (Kep  KBPN) No. 1 Tahun 1989 maka Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dapat menetapkan 

kebijakan operasinal untuk mewujudkan sistem pelayanan dibidang 

pertanahan yang mempunyai sifat terbuka, efisien, adil terjangkau, 

tepat waktu dan dapat menjamin kepastian hukum. 

Untuk mewujudkan sistem pelayanan dan proses dibidang 

pertanahan ditempuh melalui kebijakan opersional, upaya dan langkah-

langkah sebagai berikut (SK. Ka.BPN. No.410-2084 tgl 30-06-1998 

tentang Peningkatan Pelayanan Konsolidasi Tanah) 
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1).    Adanya Sistim Loket 

a. Loket I adalah loket informasi pertanahan. Loket ini sebagai 

loket yang memberikan pelayanan informasi pertanahan yang 

berupa macam dan jenis layanan yang  ada, persyaratan, tata cara 

pengurusan dan biaya. 

b. Loket II adalah loket pelayanan teknis 

Loket ini melayani permohonan masyarakat terhadap kegiatan 

pertanahan yaitu antara lain : 

1. permohonan pengukuran  

2. permohonan hak atas tanah 

3. permohonan peralihan hak berupa jual beli, hibah, tukar 

menukar dan waris 

4. permohonan sertipikat melalui pelayanan  pengakuan hak, 

konversi, surat keterangan 

5. permohonan ijin lokasi 

6. permohonan perubahan penggunaan tanah 

7. permohonan konsolodasi tanah 

c. Loket III adalah loket pembayaran 

d. Loket ini melayani pembayaran terhadap semua jenis layanan 

pertanahan yang ada 

e. Loket IV adalah loket yang melayani produk layanan pertanahan 

antara lain sertipikat tanah, sertipikat hak tanggungan, surat 

keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dan lain-lain 
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2)     Adanya Prosedur dan Persyaratan Pengurusan 

Disamping sistim loket, ditetapkan pula adanya prosedur 

pengurusan, tata cara dan  sistim kerja serta brosur yang ditempatkan 

diruang tunggu Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. Hal ini 

dimaksudkan agar setiap orang yang mengurus sertipikat misalnya, 

dengan adanya brosur ia dapat mengetahui informasi pertanahan 

yang lain, jika tidak mengerti apa yang dimaksud dalam brosur dapat 

menanyakan langsung kepada pegawai Kantor Pertanahan  yang ada. 

Adapun jumlah karyawan pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Demak adalah 68 karyawan/karyawati. Yang dalam melaksanakan 

tugas sehari-hari saling bekerjasama satu dengan yang lain. Hari 

kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak yaitu dari hari Senin-

Jum’at. Jam kerja pada hari Senin s.d Jum’at yaitu dari jam 08.00-

16.00, untuk hari Jum’at digunakan untuk hari santai, pagi hari nya 

digunakan untuk kegiatan olahraga seperti senam dan pertandingan 

bola voli antar karyawan. Jam kerja tidak dipenuhi sampai pukul 

16.00 WIB. 

2. Kajian Umum Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah (PPT) Kantor 

Pertanahan Kabupaten Demak 

Seksi pengaturan penguasaan tanah (PPT) merupakan bagian 

penting dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, namun secara 

umum pelaksaannya melibatkan seluruh seksi yang ada di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Demak. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah 
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dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Kepala  Seksi Pengaturan Penguasaan 

Tanah (Kasi PPT).  

Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah  mempunyai tugas dan 

fungsi antara lain : 

1. Membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas 

dibidang pengendalian penguasaan, pemilikan pemanfaatan bersama, 

pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesain 

masalah. 

2. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan 

kepada Kepala Kantor Pertanahan tentang langkah-langkah atau 

tindakan yang perlu diambil dibidang pengendalian penguasaan, 

pemilikan, pemanfaatan bersama pengalihan hak atas tanah 

pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah. 

3. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan 

kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman 

dan landasan kerja. 

4. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seksi 

Pengaturan Penguasaan Tanah (PPT) sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya. 

5. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan 

kebijaksanaan, pedoman danpetunjukkan teknis di bidang 

pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, 



45 

 

pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian 

masalah. 

6. Mengumpulkan, menghimpun dan mensistematikan, mengolah data 

dan informasi yang berhubungan dengan di bidang pengendalian 

penguasaan, pemilikan pemanfaatan bersama, pegalihan hak atas 

tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah. 

7. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugasnya dengan : 

8. Sub bagian/seksi di lingkungan Kantor Pertanahan. 

9. Unit kerja yang terkait di lingkungan Kantor Pertanahan. 

10. Menyusun telaahan dan usulan untuk pelaksanaan konsolidasi tanah. 

11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah 

12. Menyusun usulan redistribisi tanah. 

13. Melaksanakan kegiatan redistribusi tanah sesuai yang direncanakan, 

baik yang APBN, APBD maupun yang swadaya. 

14. Menyusun rencana ganti rugi tanah sepanjang masih ada atau 

diperlukan.  

15. Mengusulkan pembayaran ganti rugi ke pusat dan melaksanakan 

pembayaran ganti rugi. 

16. Merencanakan dan melaksanakan pengaturan pemanfaatan bersama 

dengan bagi hasil, sewa, gadai dll. 
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17. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan di bidang pengendalian 

penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas 

tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah. 

18. Mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait, Camat/Kepala 

Desa dan masyarakat tempat yang akan ada kegiatan pengaturan 

penguasaan tanah. 

19. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pekerjaan di bidang 

pengendalian penguasaan, pemilikan pemanfaatan bersama, pengalihan 

hak atas tanah, pembayaran ganti rugi, dan penyelesaian masalah. 

20. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya. 

21. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari kepala seksi penguasaan 

pengaturan tanah dibantu oleh dua kepala sub seksi yaitu :  

1). Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penguasaan dan  Pemilikan Tanah. 

2). Kepala Sub Seksi Penataan, Penguasaan dan Pemilikan  Tanah. 

Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penguasaan dan Pemilikan Tanah 

mempunyai tugas antara lain : 

1. Menyiapkan/memberikan saran-saran pertimbangan kepada kepala 

seksi PPT, tentang langkah/kebijakan sesuai dengan tugas yang akan 

dilaksanakan. 

2. Menyiapkan/menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 

sesuai dengan tugasnya. 

3. Koordinasi dengan Sub Seksi/Unit kerja di lingkungan kantor. 
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4. Menyiapkan/membuat pelaporan ijin peralihan hak (pengendalian, 

penguasaan pemilikan tanah). 

5. Menyiapkan laporan perolehan dan pemanfaatan tanah dalam rangka 

pemberian ijin lokasi. 

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kasi PPT. 

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari kepala sub seksi 

pengendalian, penguasaan dan pemilikan tanah dibantu oleh seorang staf 

sub seksi pengendalian, penguasaan dan pemilikan tanah. 

Kepala Sub Seksi Penataan, Penguasaan dan Pemilikan Tanah 

mempunyai tugas antara lain : 

1. Menyiapkan/memberikan saran-saran, pertimbangan kepada Kepala 

Seksi PPT tentang langkah/kebijaksanaan sesuai dengan tugas yang 

akan dilaksanakan. 

2. Menyiapkan/menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 

sesuai dengan bidangnya. 

3. Koordinasi dengan Sub Seksi/Unit kerja di lingkungan kantor. 

4. Menyiapkan usulan Surat Keputusan Penegasan bagi tanah-tanah 

negara yang dijadikan obyek PPT. 

5. Melaksanakan siding panitia pertimbangan Land Reform. 

6. Menyiapkan usulan dan mencatat perpanjangan SK Redis, para 

penerima redis dan bekas pemilik tanah ke buku register. 
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7. Menyiapkan mengusulkan lokasi untuk lokasi konsolidasi dan 

melaksanakan konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan secara 

swadaya. 

8. Menyiapkan menyusun pelaporan sesuai bidang tugasnya. 

Tidak berbeda dengan Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penguasaan 

Dan Pemilikan Tanah, Kepala Sub Seksi Penataan, Penguasaan Dan 

Pengendalian juga dibantu oleh seorang staf sub seksi penataan, 

penguasaan dan pemilikan tanah dalam mejalankan tugasnya sehari-hari. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Jogoloyo 

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak 

Pelaksanaan konsolidasi tanah memang sudah menjadi program 

tersendiri dalam tubuh Kantor Pertanhan Kanupaten/Kota dan 

pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No. 4 Tahun 1991 dan Surat Edaran  Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No. 410-4245 tentang Petunjuk Pelasanaan Konsolidasi Tanah 

dengan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, tetapi melihat 

kondisi masing-masing daerah dalam hal ini Kabupatn/Kota adalah sangat 

berbeda dari berbagai segi maka peraturan tersebut tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya.  Konsolidasi tanah perkotaan secara swadaya 

artinya konsolidasi tersebut murni atas keinginan masyarakat itu sendiri 

berikut biaya pelaksanaannya. Seperti yang dalam pelaksanaan 
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Konsolidasi Pertanahan Perkotaan secara Swadaya yang terjadi di Desa 

Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut (wawancara dengan Bapak Eko Luhur Sutiarjo 

Kepala Sub Seksi Penataan, Penguasaan dan Pemilikan Tanah Kantor 

Pertanahan Kabupaten Demak, Rabu 16 Juni 2006) : 

a). Letak dan Luas Lokasi 

Lokasi konsolidasi tanah perkotaan terletak di Desa Jogoloyo, 

Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, propinsi Jawa Tengah, 

dengan luas areal konsolidasi tanah meliputi + 10.933 m2. 

Pelaksanaan konsolidasi tanah ini dimulai pada bulan Juli 2005 

diprakarsai oleh saudara Much Muchlis, SE dan kawan-kawan. 

Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan secara swadaya biasanya 

adalah direncanakan terlebih dahulu dari Kantor Pertanahan yang 

memberikan penyuluhan di Kecamatan-Kecamatan yang biasanya 

hanya diikuti oleh pejabat-pejabat Kecamatan dan untuk sampai ke 

warga masyarakat dilakukan sendiri oleh pejabat-pejabat yang telah 

memperoleh penyuluhan dari pegawai Kantor Pertanahan, hal inilah 

yang disebut sebagai penyuluhan tidak langsung. 

b). Penggunaan, Penguasaan, dan Pemilikan Tanah 

Penggunaan tanah semula pada areal konsolidasi tanah 

perkotaan swadaya keseluruhannya adalah tanah sawah yang kosong 

seluas 10.933 m2. Jadi dalam pelaksanaan penataan tanahnya 

menjadi lebih mudah, karena tidak  ada bangunannya. 
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Status kepemilikan dan penguasaan tanah meliputi 3 bidang 

tanah. Dengan perincian 2 (dua) bidang tanah berstatus hak milik 

adat dengan tanda bukti hak C Desa No, 439, Persil 141, kelas S II, 

atas nama Kasmin bin Djasman seluas 1700 m2. Bidang tanah kedua 

dengan tanda bukti hak C Desa No. 439, Persil 21b, klas S II dengan 

luas 7000 m2. bidang tanah yang ketiga dengan status hak milik, 

tanda bukti hak berupa sertipikat hak milik nomor 1011/Jogoloyo, 

atas nama Muh. Muchlis, SE dengan luas tanah 2.233 m2. 

Penggunaan tanah setelah penyelenggaraan konsolidasi tanah 

perkotaan swadaya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan haknya, yakni 

untuk pemukiman perkotaan dan pembangunan sarana dan prasarana 

lainnya sesuai dengan peruntukkannya meliputi 61 bidang. 

b). Permohonan 

Dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara 

Swadaya kebanyakan keinginan tersebut datang dari beberapa warga 

masyarakat yang bersepakat agar tanah yang dimilikinya 

dikonsolidasikan. Pada umumnya peserta konsolidasi tanah di 

Kabupaten Demak ini mengetahui tentang konsolidasi tanah ini 

karena seringnya berinteraksi dengan pegawai Kantor Pertanahan 

atau mereka datang dengan sengaja ke Kantor Pertanahan karena 

mereka kenal dengan pegawai Kantor Pertanahan, teman atau 

saudara. Pegawai  Kantor Pertanahan, karena didatangi dengan 

senang hati memberikan pengarahan-pengarahan yang berkaitan 
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dengan Konsolidasi Tanah. Kondisi diatas menunjukkan betapa 

besar antusias masyarakat Kabupaten Demak dalam masalah 

pertanahan dan tentu saja mempermudah kelancaran dalam 

mewujudkan catur tertib dibidang pertanahan. 

Permohonan merupakan satu langkah awal yang harus 

dilaksanakan oleh peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan. 

Permohonan ini ditujukan Kepada Kepala Badan Pertanahan 

Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan setempat. Syarat-syarat 

permohonan Konsolidasi Tanah dalam Petunjuk pelayanan seksi 

PPT/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Demak yaitu : 

a. Surat permohonan 

b. Bukti hak atas tanah (sertipikat/C.Desa) 

c. Akta perolehan hak atas tanah 

d. Foto copy SPPT (Surat Pemberitauan Pajak Terutang) 

e. Foto copy diri pemohon/peserta 

f. Daftar peserta 

g. Surat persetujuan konsolidasi dari peserta 

h. Surat penyataan pelepasan hak atas tanah 

i. Sket rencana lokasi konsolidasi  

j. Foto copy surat setoran bea perolehan tanah (SBPT) 

Setelah seksi PPT (Pengaturan Penguasaan Tanah) menerima 

berkas permohonan konsolidasi tanah perkotaan secara swadaya, 

kemudian diteliti kelengkapan berkas permohonan apabila  belum 
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lengkap maka pemohon diminta untuk melengkapi berkas 

permohonan tersebut, apabila telah lengkap dapat dilanjutkan untuk 

diproses pada tahap selanjutnya.(Lampiran 5) 

c). Cek Lapangan/Pendataan Subjek Dan Obyek 

Setelah dilakukan pemeriksaan berkas, dan telah lengkap, 

selajutnya, dilakukan cek lapangan berupa identifikasi subjek dan 

objek dengan maksud untuk mengetahui jumlah peserta, tempat 

tinggal, bukti kepemilikan tanah, letak dan luas masing-masing 

bidang tanah, jumlah bidang tanah, batas-batas pemilikan tanah.  

d). Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan 

Setelah masyarakat membuat pernyataan persetujuannya 

menjadi peserta konsolidasi tanah perkotaan secara tertulis dan telah 

memenuhi syarat untuk dilaksanakannya konsolidasi tanah perkotaan 

serta telah dilakukan pengecekan dilapangan maka langkah 

selanjutnya adalah penetapan/penujukan lokasi konsolidasi tanah 

perkotaan dengan Surat Keputusan Bupati, tetapi dalam hal ini  

terdapat pelimpahan wewenang dari Bupati  Kabupaten Demak 

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dengan 

memperhatikan kesesuaian lokasi konsolidasi tanah dengan rencan 

tata ruang kota (RTRK). Penetapan lokasi ini sesuai dengan 

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor: 

410/699/2005. (Lampiran 10). 
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Penetapan lokasi dimaksudkan agar selama dalam pelaksanaan 

kosolidasi tanah perkotaan, tanah tidak dialihkan kepada pihak lain 

dan peserta tidak diperbolehkan mendirikan bangunan untuk 

sementara. 

e). Tim Koordinasi 

       Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan secara swadaya 

di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam dibentuklah Tim 

Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Demak yang terdiri dari : 

1. Bupati Demak  : Ketua merangkap Anggota 

2. Kepala Kantor Pertanahan  : Wakil ketua merangkap  

         Kabupaten Demak  Anggota 

3. Bappeda Kabupaten Demak : Wakil ketua merangkap 

  Anggota 

4. Bagian Pemerintahan SETDA : Anggota 

Kabupaten Demak  

5. Dinas Pertanian Kabupaten  : Anggota 

         Demak  

6. Kepala Dinas  : Anggota 

KIMPRASWIL Kab. Demak 

7. Kepala Seksi Hak Atas Tanah : Anggota 

Kantor pertanahan Kab. Demak 

 

 



54 

 

8. Kepala Seksi Pengukuran dan  : Anggota 

dan Pendaftaran Tanah Kantor 

Pertanahan Kab. Demak 

9. Kepala Seksi Penatagunaan  : Anggota 

Tanah Kab. Demak 

10. Camat Karangannyar : Anggota tidak tetap 

11. Camat Wonosalam : Anggota tidak tetap 

12. Camat Kebonagung : Anggota Tidak Tetap 

13. Lurah Desa Karanganyar : Anggota Tidak Tetap 

14. Lurah Desa Mranak : Anggota Tidak Tetap 

15. Lurah Desa Mangurejo : Anggota Tidak Tetap 

16. Wakil peserta Desa : Anggota Tidak Tetap 

                              Mranak 

17. Wakil peserta Desa : Anggota Tidak Tetap 

         Karanganyar  

18. Wakil peserta Desa : Anggota Tidak Tetap 

Mangunsari 

19. Kepala Seksi Pengaturan : Sekretaris Merangkap  

Penguasaan Tanah Kantor  Anggota  

Pertanahan Kab. Demak 

Tim Koordinasi ini dibentuk sebagai tim pelaksana dari 

konsolidasi tanah di Kabupaten Demak yang pelaksanaannya tidak 

hanya satu desa saja tetapi bersamaan dengan desa lain yang 
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diajukan secara bersama sehingga dapat mengefektifkan waktu dan 

biaya. Tim koordinasi ini mengadakan rapat mengenai boleh 

tidaknya permohonan konsolidasi tersebut dilaksanakan. Hasil rapat 

tim ini dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Koordinasi 

Konsolidasi Tanah Kabupaten Demak. (Lampiran 9). 

f). Penyusunan Draf  Block Plan/Pra Desain  

Penyusunan draf block plan didahului dengan rapat koordinasi 

yang mengikutsertakan segenap instansi terkait, saran dari segenap 

instansi terkait menjadi awal pertimbangan kesesuaian lokasi dengan 

tencana tata ruang kota (RTRK). 

 Penyusunan daraf block plan dimaksudkan sebagai langkah 

awal untuk penatan fisik rencana blok peruntukan/penggunaan tanah 

pada lokasi konsolidasi tanah agar terwujud suatu kawasan yang 

dilengkapi dengan prasarana dan fasilitas/sarana umum yang 

diperlukan sesuai dengan kriteria dan standar perencanaan tata ruang 

yang ditetapkan pada lokasi/kawasan tersebut. 

Kegunaan draf block plan antara lain : 

1. Sebagai bahan untuk musyawarah dengan peserta. 

2. Mempermudah penanganan jika ada perbaikan yang diperlukan 

sesuai dengan hasil musyawarah dengan peserta. 

3. Penyusunan lebih cepat dan mudah sehingga rencana penataan 

fisik dapat segera diinformasikan kepada para peserta. 
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4. Kabutuhan sumbangan tanah untuk pembangunan dapat segera 

diketahui untuk disampaikan kepada musyawarah peserta untuk 

memperoleh persetujuan. 

5. Mempermudah penyusunan desain konsolidasi tanah. 

Hasil akhir dari draf block plan ini adalah suatu gambaran tata 

letak dari struktur jaringan jalan, rencana blok kapling atau rencana 

blok fasilitas umum/sosial dan rencana tanah pengganti biaya 

pelaksanaan yang dituangkan dalam peta skala 1 : 1000. Draf block 

plan ini dapat berubah sesuai dengan hasil musyawarah. 

Penataan fisik dalam penyusunan draf blok plan ini meliputi 

penataan bentuk, luas dan letak masing-masing blok dan jenis 

peruntukan tersebut antara lain, jalan, blok kapling, blok fasilitas 

umum, blok  tanah pengganti biaya pembangunan (TPBP) dan 

lainnya yang diperlukan dengan berkoordinasi dengan desain tata 

kota. 

Draf block plan yang telah dibuat ini selanjutnya ditawarkan 

kepada para peserta konsolidasi tanah perkotaan/para pemilik tanah 

untuk mendapat persetujuan. Draf block plan ini sebagai acuan untuk 

penyusunan desain tata ruang konsolidasi tanah.   

g). Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah. 

Salah satu syarat terpenting dalam pelaksanaan konsolidasi 

tanah perkotaan adalah adanya pelepasan hak atas tanah dari 

perserta. Pernyataan pelepasan hak atas tanah dimaksudkan untuk 



57 

 

menjadikan satus tanah sebagai tanah  yang langsung dikuasai oleh 

negara, sehingga pemerintah berkewenangan untuk menata kembali 

penggunaan dan penguasaan tanah sesuai hasil musyawarah/mufakat 

para peserta konsolidasi tanah.(Lampiran 8). 

Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut 

ditandatangani oleh yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam pelepasan hak : 

1. Peserta konsolidasi tanah wajib datang sendiri ke Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota untuk membuat surat pernyataan 

2. Apabila tanah tersebut suda bersertipikat dan 

diagunkan/menjadi jaminan kredit (hipotek) bank, maka harus 

ada persetujuan kreditur yang bersangkutan 

3. Apabila tanah yang bersangkutan merupakan pemilikan 

bersama, misalnya suami istri, maka yang menandatangani 

surat pernyataan pelepasan hak adalah suami istri tersebut 

(bersama-sama). Pada saat pelepasan hak, sertipikat dan bukti-

bukti yang lainnya harus diserahkan kepada Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. 

4. Tanah-tanah yang telah menjadi asset pemerintah, 

persetujuannya adalah dari instansi yang bersangkutan. 
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h). Penegasan Obyek Konsolidasi Tanah 

Usul penegasan tanah Negara sebagai objek konsolidasi tanah  

perkotaan diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Demak melalui suratnya tanggal 23 Januari 2006 (Lampiran11) 

perihal usulan penegasan lokasi  konsolidasi tanah di Desa Jogoloyo 

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, Kepada Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional lewat Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. Untuk 

itu dalam rangka pemohonan surat Surat Keputusan Penegasan 

Tanah Negara Obyek Konsolidasi Tanah, maka usulan permohonan 

tersebut harus dilampiri dengan  : 

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak 

tentang penetapan lokasi konsolidasi tanah. 

2. Berita acara rapat tim koordinasi. 

3. Daftar persetujuan masing-masing pemilik tanah mengenai 

kesediaannya ikut serta dalam konsolidasi tanah perlotaan 

secara swadaya. 

4. Daftar peserta dan luas masing-masing tanahnya. 

5. Daftar pernyataan pelepasan hak dari masing-masing peserta 

konsolidasi tanah 

6. Peta penataan. 

7. Peta sebelum penataan. 

8. Peta rencana tata ruang pada wilayah sekitar lokasi. 
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9. Keterangan riwayat tanah lokasi konsolidasi tanah (bukan tiap 

bidang) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan 

setempat. 

 Perlu kiranya diingatkan bahwa kelengkapan dan kebenaran 

persyaratan usulan sangat mempengaruhi kecepatan prosls 

penyelesaian surat keputusan tersebut. Setelah SK penegasan tanah 

sebagai obyek konsolidasi tanah turun barulah kegiatan pengaturan 

dan penataan lokasi konsolidasi tanah dilakukan.  

i). Biaya 

Biaya dalam pelaksanaan  konsolidasi tanah perkotaan  secara 

swadaya ditanggung sendiri oleh masing-masing peserta konsolidasi. 

Biaya tersebut dapat diangsur selama tiga kali selama proses 

pelaksanaan konsolidasi berlangsung. Ketentuan biaya ini 

berdasarkan ketentuan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Propinsi Jawa Tengah, yang memang dalam setiap 

pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan secara swadaya pada 

masing-masing daerah tidak sama. (Lampiran   18). 

j). Pengukuran Rincikan  

Kegiatan awal dalam pengaturan dan penataan lokasi 

konsolidasi setelah terbit SK penegasan tanah sebagai obyek 

konsolidasi tanah yaitu pengukuran rincikan. 
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Pengukuran ini dimaksudkan untuk:  

1. Mengetahui batas-batas kepemilikan tanah tiap-tiap persil 

sekaligus mengetahui luas masing-masing bidang tanah 

2. Mengukur saluran dan jalan-jalan yang sudah ada 

3. Setiap persil tanah diberi nomor, perlu digambar pula jaringan 

jalan, saluran air, disertai nama pemiliknya 

4. Hasil pengukuran dipakai sebagai bahan dalam pembuatan 

desain tata ruang serta perlu diumumkan depada masyarakat 

peserta konsolidasi tanah dan direvisi apabila ada kekeliruan. 

k). Penyusunan Desain Konsolidasi Tanah 

Penyusunan desain konsolidasi tanah dimaksudkan untuk 

merencanakan letak, bentuk dan luas kapling-kapling baru pada areal 

konsolidasi tanah setelah dikurangi dengan sumbangan tanah untuk 

pembangunan (STUP). Luas masing-masing kapling diupayakan 

agar sesuai dengan hasil perhitungan yang telah disepakati. 

Desain konsolidasi tanah meliputi : 

1. Rencana masing-masing kapling pada blok yang ada 

2. Rencana jaringan jalan 

3. Rencana kapling fasilitas umum/sosial 

4. Daftar perhitungan luas masing-masing kapling menurut jenis 

peruntukan tanah. 

Setelah peta desain konsolidasi tanah selesai dibuat kemudian 

ditawarkan kepada para pemilik tanah peserta konsolidasi tanah 
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perkotaan untuk mendapatkan persetujuan dan penawaran dilakukan 

sebanyak maksimal tiga kali. Setelah peta desain tata ruang disetujui 

kemudian ditandangani oleh Kepala Kantor Pertanahan, Bappeda 

Demak, Dinas Kimpraswil (Pemukiman Dan Prasarana Wilayah) 

Kabupaten Demak, serta dua orang wakil peserta konsolidasi. 

(Lampiran 16). Selanjutnya diadakan penomoran pada kapling-

kapling baru tersebut sesuai dengan urutannya. 

l). Staking Out/Re-alokasi 

Setelah desain konsolidasi tanah berikut perhitungan luas atas 

masing-masing kapling baru, sarana dan prasarana disetujui dan 

ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan peserta dan 

instansi terkait, maka dilaksanakan re-alokasi. Re-alokasi adalah 

kegiatan untuk mewujudkan desain tata ruang konsolidasi tanah 

secara fisik dilapangan dan menunjukkan masing-masing kapling 

kepada yang berhak  menerima kapling baru dilapangan dengan 

menggunakan/disertai berita acara penunjukan kapling baru. 

Pekerjaan realokasi tersebut meliputi antara lain : 

1. Pengukuran dan penempatan meliputi patok batas persil 

2. Pengukuran dan penempatan patok batas sarana umum 

3. Penentuan batas badan jalan dan saluran air, cheking lapangan 

masing-masing peserta untuk penempatan kapling baru. 

m). Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 

Berdasarkan SK Penegasan tanah negara sebagai obyek 

konsolidasi tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah 
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(Kakanwil) BPN Propinsi maka kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota menindak lanjuti dengan menerbitkan Surat 

Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada masing-masing 

peserta konsolidasi tanah. 

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Atas 

Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, maka 

masing-masing peserta dapat mendaftarkan SK Pemberian Hak Atas 

Tanah tersebut Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat 

untuk segera  diproses sertifikat hak atas tanahnya.(Lampiran 12) 

n). Penerbitan Sertifikat 

Berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah oleh 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, maka sertifikat hak atas 

tanah dari kegiatan konsolidasi tanah dapat diterbitkan. Dengan 

diterbitkannya sertifikat hak atas tanah dari kegiatan konsolidasi 

tanah peserta konsolidasi tanah dapat mengambil sertifikat pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. 

o). Konstruksi  

Pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang bersifat fisik 

seperti pembangunan fisik badan jalan, penggalian parit, pengerasan 

sarana/fasilitas umum dan lainnya. Pekerjaan konstruksi ini 

dilaksanakan dengan mengacu kepada desain konsolidasi tanah yang 

telah ditetapkan. 
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Ruang lingkup penanganan pekerjaan konstruksi ini tergantung 

kepada ketersediaan anggaran dan kesepakatan dengan pihak peserta. 

Pada pelaksanaannya lebih banyak bekerjasama Dinas Kimpraswil 

Kabupaten Demak. 

 

2. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Konsolildasi 

Tanah Perkotaan Secara Swadaya di Desa Jogoloyo Kecamatan 

Wonsalam Kabupaten Demak 

 Pelaksanaan suatu kegiatan apapun tak luput dari yang namanya 

hambatan/kendala. Begitu juga  dalam pelaksanaan konsolidasi tanah 

perkotaan secara swadaya di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam 

Kabupaten Demak, banyak terdapat hambatan/kendala yang timbul, tetapi 

kendala tersebut tidak dibiarkan begitu saja dan memang agar menjadi 

koreksi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah selanjutnya, sehingga 

pelaksanaannya lebih sempurna. wawancara dengan Bapak Eko Luhur 

Sutiarjo Kepala Sub Seksi Penataan, Penguasaan dan Pemilikan Tanah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, Selasa 26 Juni 2006) : 

1. Kendala yang berasal dari pemohon/peserta konsolidasi tanah 

perkotaan secara swadaya :  

1.1) Penyediaan jalan umum yang sulit mencapai kesepakatan, 

peserta menghendaki jalan hanya sekitar 1-2 meter saja dan 

satu arah. 
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1.2) Untuk pembangunan saluran air mereka menghendaki hanya 

0,5 meter. 

1.3) Pembuatan peta desain tata ruang terjadi beberapa kali 

perubahan, guna memenuhi tuntutan para pemilik tanah. 

1.4) Pada proses pelepasan hak atas tanah, para pemilik tanah 

yang sudah bersertifikat tidak segera menyerahkan 

sertifikatnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak 

untuk dimatikan, hal ini disebabkan  sertipikatnya 

ditanggungkan di bank atau sertipikatnya hilang. 

1.5) Hilangnya tanda batas yang telah ditetapkan karena tidak 

segera dilaksanakan pembangunan fisik (rumah), yang 

kadang menyebabkan pemilik tanah yang berdampingan 

menempati sedikit tanah milik orang lain, yang akhirnya 

menimbulkan sengketa. 

2. Kendala-kendala  yang berasal dari pihak Kantor Pertanahan antara 

lain : 

2.1) Kurangnya koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan 

pemerintah Kota setempat. 

2.2) Tugas-tugas lain yang bersifat dadakan, yang harus segera 

diselesaikan oleh pegawai Kantor Pertanahan, sehingga 

perhatian terhadap pelaksanaan konsolidasi tanah harus 

ditinggalkan untuk sementara dengan kata lain jumlah 
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personal yang ada tidak sesuai dengan produk pekerjaan yang 

harus segera diselesaikan. 

2.3) Adanya permohonan konsolidasi tanah secara swadaya dari 

desa lain artinya permohonan baru sehingga pemrosesannya 

menunggu peserta konsolidasi yang baru. 

 

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Demak Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Yang 

Timbul Dari Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara 

Swadaya di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten 

Demak. 

Pada dasarnya kendala-kendala yang timbul dari pelaksanaan 

konsolidasi tanah perkotaan di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam 

Kabupaten Demak sebagaimana tersebut diatas telah dapat diselesaikan 

dengan baik oleh dinas/instansi terkait. Namun demikian perlu kiranya 

disampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh dinas/instansi dalam 

mengatasi kendala-kendala tersebut. 

1).     Kendala yang berasal dari pemohon, upaya yang dilakukan adalah  

1.1) Perlu adanya pemberian wawasan yang luas kepada pemohon 

tentang penting nya sarana jalan yang luas yaitu sekitar 5 

meter dan tidak hanya satu arah saja, yaitu dengan contoh 

konkret yang terjadi dimasyarakat, dijelaskan apa yang 
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menjadi keuntungan jika jalan luas dan apa yang menjadi 

kesulitan jika jalan tersebut terlalu sempit. 

2.2) Pembangunan saluran air yang menurut mereka hanya 0,5 

meter, juga diupayakan dengan membuka wawasan peserta 

tentang saluran air yang bersih dan tidak mengganggu 

kepentingan warga lain. 

2.3)  Perubahan terhadap peta desain tata ruang memang masih 

memungkinkan, karena dasar pembuatan peta tersebut selain 

data teknis juga berdasarkan pada keinginan-keinginan atau 

tuntutan-tuntutan para pemilik tanah. Namun demikian agar 

tidak berlarut-larut maka perubahan terhadap peta desain tata 

ruang tersebut perlu dibatasi, yaitu paling banyak tiga kali.. 

2.4) Terhadap para pemilik tanah terhadap pemilik tanah yang 

tidak segera menyerahkan sertifikat tanahnya untuk proses 

pelepasa hak atas tanah, bagi pemilik tanah yang 

sertipikatnya masih ditanggungkan di bank untuk segera 

dilunasi utang tersebut, sehingga sertipikat dapat segera 

diambil atau jaminan sertipikat tersebut diganti dengan 

sertipikat yang lain. Bagi pemilik tanah yang sertipikatnya 

hilang untuk segera minta ke Kantor Pertanahan untuk 

diterbitkan sertipikat baru pengganti sertipikat yang hilang. 

2.5) Hilangnya tanda batas dan mengakibatkan sengketa, oleh 

pihak Kantor Pertanahan pertama-tama yang dilakukan 
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adalah mengembalikan tanda batas yang hilang tersebut ke 

tanda batas semula yang dilakukan oleh petugas dari kantor 

pertanahan. 

2). Kendala-kendala yang berasal dari kantor pertanahan, upaya yang 

dilakakuan adalah : 

2.1) Kurangnya koordinasi antara kantor pertanahan dengan                 

pemerintah kota setempat, diupayakan agar selalu terjadi 

komunikasi   yang secara intensif dan terus-menerus setiap 

perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah 

tersebut. 

                     2.2)  Adanya tugas dadakan oleh pegawai kantor pertanahan, 

memang tidak bisa ditinggalkan, tapi sebisa mungkin untuk 

mengefektifkan waktu pelaksanaan tugas tersebut, jika dapat 

diganti oleh pegawai lain sebisa mungkin diganti, namun 

apabila tidak dapat diganti, maka untuk sedapat mungkin 

mengefektifkan waktu yang ada dalam menjalankan tugas 

tersebut, dan jika telah selesai segera kembali menfokuskan 

pada pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan secara 

swadaya. 

       2.3) Adanya permohonan konsolidasi tanah yang baru, memang 

seharusnya tidak mempengaruhi permohonan yang lama, 

tetapi ini memang memerlukan biaya dan pemikiran yang 

tepat sehingga apabila dilakukan secara bersama-sama akan 

lebih menghemat biaya, tenaga dan waktu.  
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Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Jogoloyo, 

Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak yang pelaksanaannya secara 

swadaya, secara umum telah sesuai dengan konsep konsolidasi tanah, 

(wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penataan, Penguasaan dan 

Pemilikan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, Rabu 16 Juni 

2006) walaupun tidak secara detail sama persis/sempurna. Pelaksanaannya 

telah mencakup unsur-unsur yang ada antara lain berupa sumbangan tanah 

untuk pembangunan (STUP) dari peserta konsolidasi tanah namun dalam 

pelaksanaan konsolidasi Kantor Pertanahan Demak tidak menggunakan 

istilah STUP ke peserta konsolidasi tetapi hanya dengan menggeser-tanah 

peserta konsolidasi secara musyawarah dan telah dimanfaatkan 

sebagaimana mestinya. Penerapan konsolidasi tanah menyesuaikan dengan 

kondisi lingkungan masing-masing daerah, artinya pelaksaannya tidak 

berurutan sesuai dengan konsep yang ada atau bahkan tidak melaksanakan 

salah satu konsep yang telah disebutkan dalam peraturan pelaksanaannya. 

Karena memang yang terjadi di kota besar adalah konsolidasi tanah dalam 

skala besar artinya luas tanah yang dikonsolidasi yaitu mencapai 5 hektar, 

tetapi untuk di daerah konsolidasi dalam skala kecil yang luasnya yaitu + 1 

hektar. Dan ini memang akan menjadi koreksi bagi Badan Pertanahan 

Nasional untuk pelaksanaan konsolidasi tanah di daerah selanjutnya. 

Penggunaan tanah sebelum konsolidasi tanah adalah sawah 

kosong, setelah konsolidasi tanah dilaksanakan  penggunaan tanah untuk 

permukiman, jalan raya, mushola dan sarana olahraga. Pada awal 
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pelaksanaan konsolidasi tanah pemilik tanah berjumlah 3 orang dengan 3 

bidang tanah setelah dikonsolidasi terjadi pemecahan terjadi pemecahan 

kapling menjadi 61 bidang tanah yang dikuasai 58 orang. 

Dalam penggunaan tanah untuk pemukiman yaitu rumah dalam 

pembangunannya masing-masing peserta tidak bersamaan, karena 

memang rencana mereka adalah untuk hari tua  semacam investasi dan 

memang letak tanah tersebut strategis, tidak terlalu jauh dari jalan raya. 

Untuk membangunnya mereka sedikit demi menabung untuk membeli 

bahan bangunan dan memulai membangunnya sesuai dengan bahan 

banguna yang ada. Dalam pengurusan kelengkapan berkas permohonan 

konsolidasi tanah mereka masih banyak yang meminta bantuan kepada 

notaris ini berarti pengetahuan konsolidasi tanah oleh masyarakat masih 

sedikit. (wawancara Bpk Ir. Ichwan, wiraswasta, Rabu 12 Juli 2006). 

Dengan adanya kegiatan konsolidasi yang meliputi pergeseran, 

penggabungan dan pemecahan atas bidang tanah yang mengakibatkan 

terciptanya suatu kawasan permukiman yang teratur, tentunya suasana 

lingkungan yang ditimbulkan akan lebih baik dari sebelumnya sehingga 

peserta konsolidasi tanah akan merasakan lingkungan hidup yang lebih 

baik dan menyenangkan dalam kehidupannya. Dan kebanyakan peserta 

konsolidasi tanah lebih banyak mengikuti aturan/petunjuk dari petugas 

kantor pertanahan, karena memang sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Konsolidasi tanah ini sangat efektif sebagai alat untuk 

menyediakan tanah sebagai kegiatan awal dalam membangun suatu kota 

atau wilayah. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan serta 
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dorongan dari pemerintah sendiri khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten 

Demak. Pelaksanaan konsolidasi tanah sering kali memerlukan ketegasan 

dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang kuat yang dapat 

mengikat pemerintah daerah setempat maupun masyarakat untuk dapat 

melanjutkan sampai dengan suatu kondisi dimana masyarakat peserta 

konsolidasi tanah benar-benar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya 

dari konsolidasi tanah tersebut. Sehingga pelaksanaannya akan lebih 

sempurna dan peserta konsolidasi tanahpun merasa puas dan tercapainya 

cita-cita mewujudkan lingkunngan yang sehat. 

Hambatan yang timhul dari pelaksanaan konsolidasi ini adalah 

sangat wajar jika peserta menghendaki penggunaan lahan yang seefektif 

mungkin. Pemikiran masyarakat untuk dampak yang ditimbulkan dalam 

waktu yang lama masih kurang, sehingga mereka menghendaki 

pembangunan dan alokasi tanah untuk kepentingan umum adalah yang 

paling akhir jika peserta konsolidasi tanah telah menempati lokasi tersebut. 

Dalam menghadapi kendala-kendala yang timbul Kantor 

Pertanahan Kabupaten Demak sudah melakukan upaya yang sebisa 

mungkin menguntungkan peserta konsolidasi tanah dan upaya tersebut 

dilakukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan konsolidasi tanah 

perkotaan secara swadaya berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil pembahasan diatas dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Konsolidasi tanah atau kebijaksanaan pertanahan untuk menata kembali 

penguasaan dan penggunaan tanah yang tidak tertib dan teraur, menjadi 

tertib dan teratur serta berwawasan lingkungan dengan mengacu kepada 

Rencana Tata Ruang Daerah (RTRD) di Desa Jogoloyo Kecamatan 

Wonosalam Kabupaten Demak dapat berjalan lancar hal ini dapat dilihat 

dari : 

a. Adanya letak tanah objek konsolidasi tanah yang sudah sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Daerah (RTRD) 

b. Syarat-syarat dalam pelaksanaan konsolidasi tanah juga telah 

dipenuhi dengan baik oleh peserta konsolidasi tanah. 

c. Adanya  kerjasama antara kantor pertanahan dan peserta 

konsolidasi tanah artinya setiap ada permasalahan yang timbul 

selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh keduanya yaitu dengan 

jalan musyawarah dan pemberian informasi oleh kantor pertanahan 

tentang aturan-aturan yang sesuai dengan permasalahan yang 

sedang dihadapi. 
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2.  Kendala-kendala yang berasal dari peserta umumnya terjadi karena 

kurangnya wawasan yang tentang pembangunan atau penataan suatu 

kawasan, sedangkan yang berasal dari kantor pertanahan sendiri yaitu 

kurangnya koordinasi antara kantor pertanahan dengan pemerintah kota 

setempat, jumlah personal yang ada tidak sesuai dengan produk 

pekerjaan yang harus segera diselesaikan. 

3. Upaya yang dilakukan oleh kantor pertanahan dalam  mengatasi 

kendala-kendala yang timbul adalah selalu membuka wawasan dari 

peserta kondolidasi tanah tentang keuntungan-keuntungan yang akan 

diperoleh tidak dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang dan 

tidak mengganggu kepentingan orang lain di hari kemudian. Sedangkan 

kendala yang timbul dari kantor pertanahan sendiri diupayakan dengan 

selalu mengadakan komunikasi secara terus menerus dengan instansi-

instansi terkait  

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas saran yang diberikan oleh 

penulis, yaitu : 

1. Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan memerlukan suatu hubungan 

yang baik antara aparat pelaksana dengan peserta konsolidasi tanah 

tersebut demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. 

2. Pemerintah khususnya Kantor Pertanahan hendaknya mensosialisasikan 

tentang konsolidasi tanah dengan cara penyuluhan langsung kepada 
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masyarakat agar masyarakat mengerti tentang bagaimana konsolidasi 

tanah itu dan mengetahui manfaat atau keuntungan yang didapat dari 

pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut dan dilakukan secara terprogram 

dan terus-menerus secara bertahap ke seluruh desa yang ada di 

Kabupaten Demak. 

3. Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah tanah perkotaan hendaknya jangan 

hanya menguntungkan bagi peserta dan pemerintah saja tetapi juga 

memikirkan masyarakat sekitar lokasi konsolidasi tanah. 

4. Bagi masyarakat atau calon peserta yang belum mengetahui tentang 

pelaksanaan konsolidasi tanah diharapkan meminta penjelasan langsung 

kepada petugas pelaksana konsolidasi dan diharapkan berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan tersebut. 
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