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ABSTRAK 

Sakinah Ba’bud. 2006. Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian 
ke Non Pertanian di Kantor Petanahan Kota Semarang. Tugas Akhir Jurusan 
Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Semarang. 
 

Meningkatnya aktivitas pembangunan dan pertambahan penduduk 
menyebabkan kebutuhan akan tanah juga meningkat, sementara ketersediaan luas 
tanah pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Kenyataan ini mengakibatkan 
penggunaan tanah mengalami pergeseran dari tanah yang semula peruntukannya 
untuk tanah pertanian bergeser penggunaannya menjadi tanah non pertani 

 
 
. . . . . . . . . . . . . .lam pembangunan, (2)Kurangnya koordinasi dan 

pengawasan, (3)Realisasi pemberian izin perubahan penggunaan tanah tidak 
sesuai dengan SK pemberian izin, (4)Perubahan penggunaan tanah di luar 
pemberian izin tanpa melalui prosedur yang ditetapkan. 

 
Kata Kunci : Pelaksanaan IPPT, Tanah Pertanian, Tanah Non Pertanian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, 

lebih-lebih bagi negara Indonesia sampai saat ini sebagian besar penduduknya 

hidup dari sektor pertanian. Fungsi tanah begitu penting dan mempunyai arti 

tersendiri karena tanah  merupakan modal bagi kehidupan manusia. Selain itu 

tanah juga digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan manusia 

seperti mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal, bercocok tanam, bahkan 

sampai manusia matipun membutuhkan tanah. 

Masalah tanah di Indonesia hingga saat ini merupakan suatu hal yang 

sangat kompleks. Hal ini disebabkan karena tanah merupakan sumber daya dan 

faktor produksi yang utama bagi pembangunan maupun demi pemenuhan 

kebutuhan hidup anggota masyarakat sehari-hari. Pentingnya masalah tanah 

diakibatkan pula adanya kenyataan bahwa disatu sisi jumlah penduduk semakin 

bertambah dengan konsekuensi semakin besarnya kebutuhan tanah untuk 

pemukiman maupun sebagai sarana produksi. 

Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pembangunan ekonomi masih 

bertumpu pada sektor pertanian yaitu sub sektor tanaman pangan menjadi 

komponen utama, karena menyangkut kepentingan rakyat banyak. Selain di sektor 

pertanian, pembangunan juga dititikberatkan pada sektor industri. 
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Sektor pembangunan di atas, pada hakikatnya memerlukan tanah sebagai 

tempat untuk melaksanakan kegiatan. Padahal tanah merupakan sumber daya 

alam dan faktor utama yang jumlahnya relatif tetap dan tidak mungkin bertambah. 

Kenyataan di atas membuktikan eratnya hubungan antara manusia dengan tanah 

dalam pembangunan dan penguasaan atas tanah. 

Di samping aktivitas pembangunan yang meningkat jumlahnya, terutama 

untuk daerah perkotaan, kebutuhan akan tanah bertambah pula sebagai akibat dari 

bertambahnya jumlah penduduk. 

Pertambahan penduduk yang khususnya terjadi di daerah perkotaan, di 

satu sisi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk pemukiman 

dan kegiatan industri, pembangunan fasilitas pelayanan dan sosial. Di sisi lain 

tanah adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui serta tidak 

mempunyai sumber daya alam alternatif pengganti, sehingga tanah semakin 

menyempit dan berkurang jumlahnya. 

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan pertambahan 

penduduk menyebabkan kebutuhan akan tanah juga meningkat, sementara 

ketersediaan luas tanah pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Kenyataan ini 

mengakibatkan  penggunaan tanah mengalami pergeseran, dari tanah yang semula 

peruntukannya untuk tanah pertanian bergeser penggunaannya menjadi tanah non 

pertanian. Dengan demikian dapat dipastikan pemanfaatan tanah yang tidak 

bijaksana dapat menimbulkan permasalahan dan hambatan bagi pencapaian 

sasaran dan tujuan pembangunan. 
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Dengan adanya berbagai kemungkinan masalah yang timbul  sebagai 

akibat dari benturan kepentingan dalam penggunaan dan penguasaan tanah satu 

pihak, dengan komitmen pembangunan yang harus dilaksanakan dipihak lain, 

maka diperlukan upaya pengaturan atau pengendalian penggunaan tanah. 

Kebijaksanaan penggunaan tanah di Indonesia pada intinya bersumber 

pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa : “Bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan landasan 

konstitusional tersebut, maka Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun  

1960 yang mengatur tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria meletakkan 

dasar atau landasan kokoh bagi pembinaan hukum pertanahan nasional dan 

penyelenggaraan administrasi pertanahan. 

Pasal 14 UUPA menentukan bahwa wewenang yang bersumber pada hak 

menguasai negara (pasal 2 ayat 2) dan untuk mencapai sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat (pasal 2 ayat 3), pemerintah membuat rencana umum 

mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa 

serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

Dasar kebijaksanaan pertanahan dalam UUPA tersebut, merupakan sumber 

hukum bagi pengaturan pengelolaan tanah perkotaan yang dihadapkan pada 

kondisi khusus penguasaan tanah dan penggunaan tanah kota. 

Dalam kaitannya dengan terjadinya perubahan tanah pertanian menjadi 

tanah non pertanian, dengan berdasarkan UUPA sebagai sumber hukum bidang 

pertanian, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran (selanjutnya disebut 
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SE MENDAGRI) 590/11108/SJ tertanggal 24 Oktober 1984 tentang Perubahan 

Tanah Pertanian Ke Non Pertanian yang isinya mengamanatkan kepada 

Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya pengurangan produksi pangan, 

karena perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 

I Jawa Tengah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 590/107/1985 tentang 

Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian yang Tidak Terkendali. 

Pada dasarnya Instruksi Gubernur itu diajukan kepada semua Bupati/ 

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Se-Jawa Tengah, Kepala Direktorat 

Jenderal Agraria (BPN) Propinsi Jawa Tengah dan semua pembantu Gubernur Se-

Jawa Tengah untuk melaksanakan usaha pencegahan perubahan tanah pertanian 

ke non pertanian. 

Dengan adanya Instruksi Gubernur di atas, Walikotamadya Kepala Daerah 

Semarang mengeluarkan keputusan Nomor 590/300/1988 tentang Pembentukan 

Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Kota 

Semarang. 

Seiring dengan berjalannya waktu keputusan Walikota Semarang Nomor 

590/300/1988 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan  saat ini. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka Walikota Semarang mengeluarkan 

keputusan baru yaitu keputusan Walikota Semarang No. 590.05/202/2004 tentang 

Pembentukan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunan Tanah Pertanian Ke 

Non Pertanian Kota Semarang. 
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Berbagai produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan 

bahwa misi yang diemban oleh pemerintah bertujuan menekan serta 

mengendalikan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian agar 

tidak mengurangi produksi pangan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mengingat tingginya minat 

masyarakat untuk mengubah status penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, 

maka penulis mengangkat pokok bahasan dalam tugas akhir ini dengan judul 

“PELAKSANAAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH 

PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA 

SEMARANG”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang di atas, perumusan masalah yang 

diangkat dalam tugas akhir ini  adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah pertanian 

ke non pertanian di Kantor Pertanahan Kota Semarang? 

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan izin perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian  tersebut? 

 

C. Penegasan Istilah 

1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah 

Izin Perubahan Pengunaan Tanah adalah izin yang diberikan oleh Kepala 

Kantor kepada perseorangan maupun badan hukum untuk dapat merubah 
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suatu penggunaan tanah tertentu menjadi penggunaan tanah yang lain 

sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah ditetapkan maupun 

siteplan terbaru yang diajukan perusahaan, baik disertai dengan 

penyelesaian administrasi pertanahan maupun tidak ( Petunjuk Teknis PP. 

No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan tanah).  

2. Penggunaan tanah 

Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi, baik 

merupakan bentukan alami maupun buatan manusia ( PP No. 16 Tahun 

2004 tentang Penatagunaan Tanah). 

3. Perubahan Penggunaan Tanah 

Perubahan Penggunaan Tanah adalah bergesernya pola penggunaan tanah 

dengan berbagai implikasi ruang dan lingkungannya. 

4. Tanah Pertanian 

Tanah Pertanian adalah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk 

perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang 

dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. 

Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak 

orang, selainnya tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas 

sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seorang, maka pendapat 

setempat itulah yang menentukan, berapa luas bagian yang dianggap 

halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah  pertanian. Tanah 

pertanian biasanya digunakan untuk usaha bidang pertanian dalam arti luas 

mencakup persawahan, tegalan, padang penggembalaan, perikanan, 
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perkebunan, dan penggunaan tanah lainnya yang lazimnya sebagai usaha 

pertanian.  ( Boedi Harsono, Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan UUPA 

Isi dan Pelaksanaannya, 2003 : 375). 

5. Tanah Non Pertanian 

Tanah Non Pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk usaha atau 

kegiatan selain usaha / kegiatan pertanian. 

6. Kantor Pertanahan Kota Semarang 

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi ( Keputusan Menteri 

Negara Agraria / KBPN No. 1 Tahun 1989). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :   

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanain di Kantor Pertanahan Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang timbul selama pelaksanaan izin 

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

a.  Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan 

penelitian. 
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b. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan izin perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian. 

2. Bagi Instansi 

a. Memberikan masukan bagi instansi untuk lebih meningkatkan prosedur 

pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian. 

b. Membantu instansi dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat 

mengenai alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

1. Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan mengenai pelaksanaan       

izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 

2. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang berminat menulis 

masalah alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan 

memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan tugas akhir. 

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Bagian awal 

Bagian awal tugas akhir ini terdiri dari : halaman judul, halaman 

pengesahan, abstrak, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar gambar dan daftar lampiran. 
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2. Bagian Utama Tugas Akhir, terdiri dari : 

Bab I  :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian,  

serta sistematika penulisan. 

Bab II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis membahas mengenai hak-hak atas 

tanah menurut UUPA, ketentuan yang berkaitan dengan 

tanah pertanian, perubahan penggunaan tanah dikaitkan 

dengan rencana penggunaaan tanah, kriteria konversi 

tanah pertanian sawah di daerah pedesaan dan perkotaan, 

ruang lingkup izin perubahan penggunaan tanah. 

Bab III  : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini penulis membahas tentang lokasi penelitian, 

objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data. 

Bab  IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menerangkan mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan.  

Bab   V             : PENUTUP    

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok Agraria, pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa atas dasar menguasai 

dari negara ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut 

tanah, yang dapat dipunyai baik secara individu maupun bersama-sama dengan 

orang lain serta badan-badan hukum, dimana hak atas tanah ini memberi 

wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sedemikian rupa, 

begitu pula bumi dan air serta ruang udara di atasnya sekedar diperlukan untuk 

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam 

batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi. 

Macam-macam hak atas tanah  berdasarkan pasal 16 UUPA : 

1. Hak Milik 

2. Hak Guna Usaha  

3. Hak Guna Bangunan 

4. Hak Pakai 

5. Hak Sewa  

6. Hak Membuka Tanah 

7. Hak Memungut Hasil Hutan. 
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8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang    

akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara. 

 

B. Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Tanah Pertanian 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang 

Penetapan Luas Tanah Pertanian, bahwa tanah pertanian yang boleh dimiliki dan 

dikuasai ditentukan luas maksimum dan minimum. Sebagaimana tercantum dalam 

pasal 1 ayat 1 (2), maka penetapan luas maksimum itu ialah paling banyak untuk 

daerah-daerah yang sangat padat 5 hektar untuk tanah sawah dan 6 hektar untuk 

tanah kering. Luas minimum ditetapkan 2 hektar, baik untuk tanah sawah maupun 

tanah kering. 

Pengertian “ tanah pertanian “ adalah juga semua tanah perkebunan, 

tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas 

ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak pada 

umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selainnya 

tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri 

rumah tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan, 

berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa yang merupakan 

tanah pertanian.Tanah pertanian biasanya digunakan untuk usaha bidang pertanian 

dalam arti luas mencakup persawahan, tegalan, padang penggembalaan, 

perikanan, perkebunan, dan penggunaan tanah lainnya yang lazim sebagai usaha 

pertanian ( Boedi Harsono, Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan 

Pelaksanaannya, 2003 : 375). 
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Yang dimaksud dengan tanah pertanian pada instruksi Gubernur No. 

590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 ialah tanah yang gunakan untuk usaha 

pertanian dalam arti mencakup persawahan, hutan, perikanan, perkebunan, 

tegalan, padang penggembalaan dan semua jenis penggunaan lain yang lazim 

dikatakan sebagai usaha pertanian. 

Pengertian “ tanah non pertanian “ adalah tanah yang dipergunakan untuk 

usaha atau kegiatan selain usaha  pertanian. Klasifikasi jenis penggunaan tanah 

non pertanian yang identik dengan penggunaan tanah perkotaan tersebut adalah : 

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

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

stasiun, bus, stasiun kereta api) 

3. Tanah industri (pabrik, percetakan) 

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

rumah sakit, sekolah dan sarana umum)  

5. Tanah kosong yang sudah diperuntukkan (siap bangun) 

6. Tanah kosong yang belum diperuntukkan.  

 

C. Perubahan Penggunaan Tanah Dikaitkan Dengan Rencana 

Penggunaan Tanah  

Alih fungsi lahan atau tanah dapat bersifat permanen dan juga bersifat 

sementara. Apabila sawah beririgasi teknis berubah menjadi kawasan 

permukiman atau industri, maka alih fungsi  lahan ini bersifat permanen,  akan 

tetapi jika sawah tersebut menjadi perkebunan tebu, maka alih fungsi tanah 
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tersebut bersifat sementara, karena sewaktu-waktu dapat dijadikan sawah 

kembali. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan pembangunan mencakup 

berbagai sektor, yang pada umumnya membutuhkan tanah sebagai wadah 

kegiatannya, baik dibidang pertanian  maupun non pertanian. Oleh Karena itu 

dibutuhkan perencanaan peruntukan penggunaan tanah yang dapat melayani 

berbagai keuntungan.  

Sumber hukum yang merupakan landasan utama yang mendasari 

peraturan tata guna tanah di Indonesia adalah pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

Ketentuan yang memuat pokok-pokok tata guna tanah terdapat dalam Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria sebagai 

penjabaran lebih lanjut pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dijumpai dalam ketentuan 

UUPA seperti yang diuraikan berikut ini : 

Pasal 2 berbunyi : 

1. Atas dasar hukum dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, Bumi, air dan ruang angkasa, 

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan 

tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan  seluruh 

rakyat. 

2. Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi 

wewenang untuk : 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. 
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b.   Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 

ruang angkasa.                   

Melihat isi pasal 2 dan 14 UUPA, dapat diketahui bahwa UUPA 

mengatur persediaan, peruntukan penggunaan bumi, air serta  ruang angkasa 

untuk kepentingan hidup rakyat dan negara. Dengan membuat rencana umum  

yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Pemerintah Daerah diharapkan 

membuat rencana khusus untuk tiap-tiap daerah. Kemudian dalam setiap 

pemberian hak atas tanah dan pemberian izin perubahan, pada azasnya harus 

disertakan aspek tata guna tanah (pasal 2 ayat 1). Hal ini dimaksudkan agar 

setiap peruntukan dan penggunaan  tanah sekaligus menjamin terwujudnya 

azas kelestarian, seimbang dan optimal. 

Dengan berpedoman pasal 14 UUPA, pemerintah membuat Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Menurut Undang-

Undang ini penggunaan tanah harus sesuai dengan penataan ruang wilayah 

yang bersangkutan, sedangkan untuk wilayah perkotaan harus sesuai dengan 

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). 

Penataan Ruang menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 adalah 

wadah yang meliputi ruang darat, ruang lautan, dan ruang udara sebagai suatu 

kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lainnya hidup melakukan 

kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. 
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 Salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, 

khususnya yang mengatur izin perubahan adalah SE MENDAGRI Nomor 

590/11108/SJ Tahun 1984 mengamanatkan kepada Gubernur / Pemerintah 

Daerah untuk : 

1. Melaksanakan koordinasi antar instansi pemerintah di wilayah yang 

bersangkutan, agar kerjasama ditingkatkan dan sedapat mungkin 

mencegah terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian, sehingga tidak mengganggu peningkatan produksi pangan 

yang telah diusahakan selama ini. 

2. Menginstruksikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah untuk melaksanakan inventarisasi yang teliti tentang status 

penggunaan tanah pertanian yang diubah menjadi non pertanian dan 

inventarisasi yang dilakukan harus berdasarkan data instansi yang 

dimaksud adalah Jawatan Agraria (BPN), Pertanian, Pekerjaan Umum, 

serta Kantor Bappeda dan Ippeda setempat. 

3. Menginstruksikan langsung kepada instansi tersebut pada  butir 2 di 

atas, untuk mengadakan monitoring atas pertanian produktif dan 

perubahannya menjadi tanah non pertanian kemudian melakukan 

inventarisasi atau monitoring hasilnya dilaporkan per triwulan atau 

semester kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I Cq.Badan 

Perencanaan Pembangunan Tingkat I.  

4. Menerbitkan Peraturan daerah yang sesuai atau sejalan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan 
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penggunaan tanah pertanian.Peraturan Daerah yang dimaksud berisi 

sebagai berikut : 

a. Pengawasan ke atas perubahan tanah pertanian menjadi non 

pertanian. 

b. Dicegah sedapat mungkin terjadinya pengurangan produksi pangan, 

karena penggunaan perubahan tanah non pertanian yang tidak dapat 

dihindarkan. 

c. Mengimbangi pengurangan tanah pertanian dengan penanganan 

usaha ekstensi yang lebih terarah dan sungguh-sungguh dengan 

memperhatikan luas areal tanah, kualitas tanah, sarana dan prasarana 

yang mendukung sektor pertanian tersebut. 

5. Mengadakan penyuluhan kepada para penggarap dan pemilik tanah   

pertanian di sentra-sentra produksi tentang : 

a. Pencegahan penurunan produksi pangan yang diakibatkan pertanian 

yang diterlantarkan, diperjualbelikan  dan lain-lain. 

b. Penggunaan pupuk, insektisida serta penerapan teknologi pertanian 

yang mudah diserap oleh para pemilik atau penggarap tanah 

pertanian dalam mengusahakan kesuburan tanah, dalam rangka 

intensifikasi pertanian. 

c. Pelestarian tanah pertanian dalam rangka catur tertib pertanahan serta 

himbauan agar lingkungan di daerah   pertanian ini dapat dijamin 

kemurniannya. 
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6. Memikirkan dan menyiapkan langkah-langkah kemungkinan penyaluran 

tenaga pertanian ke non pertanian, yaitu tanah pertanian dijadikan tanah 

non pertanian seperti seperti industri dan lain-lain. 

 

D. Kriteria Konversi Tanah Pertanian Sawah di Daerah 

Pedesaan dan Perkotaan 

a. Sawah irigasi teknis adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan 

teknis. 

b. Sawah irigasi setengah teknis adalah sawah yang perolehan airnya dari 

jaringan irigasi setengah teknis. 

c. Sawah irigasi sederhana adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan 

irigasi sederhana. 

d. Sawah tadah hujan adalah sawah yang perolehan airnya dari air hujan. 

e. Jaringan irigasi teknis adalah jaringan bangunan pengambilan dan 

bangunan bagi/sadap dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air alat 

ukur, sehingga air irigasi yang dialirkan dapat diatur dan diukur. 

f. Jaringan irigasi setengah teknis adalah jaringan irigasi yang bangunan-

bangunannya dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air sehingga air 

irigasi dapat diatur tetapi tidak dapat diukur. 

g. Jaringan irigasi sederhana adalah jaringan irigasi yang bangunan-

bangunannya tidak dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air, dan 

alat ukur, sehingga air irigasi tidak dapat diatur dan umumnya 

bangunannya mempunyai konstruksi setengah permanen/tidak permanen. 
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h. Produktivitas adalah rata-rata produksi gabah kering giling untuk setiap 

hektar luas panen untuk suatu wilayah admnistrasi (Propinsi/  Kabupaten/ 

Kotamadya/ Kecamatan/ Desa) digunakan perata-rataan selama lima tahun 

terakhir. 

i. Intensitas pertanaman adalah hasil perbandingan antara luas tambah tanam 

selama setahun dengan luas sawah yang tersedia untuk ditanami dalam 

suatu wilayah administrasi, dinyatakan dalam persen(%). 

j. Daerah perdesaan adalah Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten.  

k. Daerah perkotaan adalah Wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya dan 

Wilayah Kota Admnistrasi. 

Tanah pertanian sawah di daerah perdesaan yang dipertahankan 

sebagai tanah pertanian dan yang dapat dikonversi untuk kegiatan non 

pertanian dengan menggunakan kriteria sebagai berikut : 

a. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana, dan sawah tadah hujan 

yang dapat ditanami 2x padi setahun atau ditanami 1x padi dan 1x 

palawija setahun dengan intensitas pertanaman 200 % atau lebih, tidak 

boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian. 

b. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana yang dapat ditanami 1x 

padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200 % boleh 

dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila tidak tersedia air irigasi 

yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas 

pada tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan. 
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c. Sawah tadah hujan yang dapat ditanami padi setahun dengan intensitas 

pertanaman kurang dari 200% dapat dikonversi untuk kegiatan non 

pertanian. 

Tanah pertanian sawah di daerah perkotaaan yang dipertahankan 

sebagai tanah pertanian dan yang dapat dikonversi untuk kegiatan non 

pertanian dengan menggunakan kriteria sebagai berikut : 

a. Sawah irigasi teknis, setengah teknis yang dapat ditanami 2x padi setahun     

dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih, tidak boleh dikonversi untuk 

kegiatan non peranian. 

b. Sawah irigasi teknis, setengah teknis yang dapat dikonversi 1x padi dan 1x 

palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200 %, boleh 

dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila luas hamparan sawah 

kurang dari 2 Ha, tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 

tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan. 

c.  Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan tadah hujan yang 

ditanami 1x padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% 

boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian. 

d. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan yang dapat ditanami 2x padi 

setahun dengan intensitas pertanaman 200 % atau lebih, boleh dikonversi 

untuk kegiatan non pertanian. 

e.  Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan yang dapat ditanami 1x padi dan    

1x palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200 % 

boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian. 
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E. Ruang Lingkup Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) 

Ruang Lingkup IPPT meliputi : 

a. Penyelesaian administrasi pertanahan untuk bidang tanah yang akan 

dirubah penggunaannya. 

b. Perolehan tanah yang tidak melalui mekanisme izin lokasi dengan 

ketentuan : 

1. Di bawah 25 hektar untuk pertanian 

2. Di bawah 1 hektar untuk non pertanian 

3. Inbreng, apabila ada perubahan penggunaan tanah 

c. Perluasan areal yang berbatasan dengan tanah yang sudah diberi izin 

lokasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Setiap karya ilmiah harus berdasarkan pada penggunaan metode-metode 

penelitian, sehingga dalam penulisannya dapat mengarah pada tujuan yang telah 

ditentukan. Dengan metode yang dipilih tersebut akan didapat suatu hasil 

penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Agar data yang diperlukan dalam 

penyusunan tugas akhir ini memenuhi syarat, maka digunakan suatu metode 

peneitian yang tepat. Tanpa metode penelitian yang tepat maka seorang peneliti 

akan mengalami kesulitan untuk menemukan, merumuskan dan menganalisis 

suatu masalah guna mengungkapkan suatu kebenaran dalam penelitian yang 

dilakukan. 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Kantor Pertanahan Kota Semarang, Jalan Ki 

Mangunsarkoro No. 23 Semarang. 

 

B. Objek Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian. 
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C. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat 

pertama kalinya. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Data tersebut diperoleh melalui studi 

pustaka yang menyangkut tentang izin perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan  

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan.  

Data tersebut diperoleh secara langsung dari staf seksi Penatagunaan 

Tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang, selain itu juga penulis 

mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan izin perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 
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2. Observasi 

Observasi adalah  pengamatan langsung suatu objek yang akan diteliti 

dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai objek penelitian. Observasi dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung di Seksi Penatagunaan Tanah berupa 

pengamatan terhadap aktivitas kerja para pegawai dan pemohon. 

3. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yaitu melakukan telaah pustaka yang relevan dengan dengan 

masalah-masalah perizinan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian. 

4. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi yaitu metode dengan pengumpulan data langsung 

dari data yang ada di seksi PGT dengan mengkaji berbagai dokumen  

resmi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan dapat 

diartikan sebagai cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis 

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

hukum-hukum dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian 

(Maman Rahman, 1999 : 96 ). 

5. Metode Analisis Data 

Metode Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu 

data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan analisis secara 

kualitatif berdasarkan prosedur yang berlaku, agar mencapai kejelasan 

masalah penelitian yang dapat dipecahkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Badan Pertanahan Nasional 

1. Sejarah Badan Pertanahan Nasional 

Pada mulanya Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) dibentuk berdasarkan         

Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 26 Tahun 1988 tanggal 19 

Juli 1988 sebagai peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria, Departemen 

Dalam Negeri dan merupakan suatu lembaga Pemerintah Non Departemen 

yang berkedaulatan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden. 

Dalam perkembangan selanjutnya struktur organisasi Badan Pertanahan 

Nasional telah mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

organisasi, sehingga Keppres Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 telah 

diubah dan atau disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia  Nomor 154 Tahun 1999, Nomor 95 Tahun 2000, Nomor 166 tahun 

2000, Nomor 173 Tahun 2000 dan Nomor 178 tahun 2000. 

Perubahan dan atau penyempurnaan organisasi dimaksud secara substantif 

tidak  menimbulkan berubahnya tugas dan fungsinya seperti yang dimaksud 

dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1988. Di dalam Keppres Nomor 26 Tahun 

1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, ada kaitannya dengan pelaksanaan 
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UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan 

Nasional. 

Selain itu disebutkan pula bahwa Kantor Pertanahan Kota Semarang  

merupakan Instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan 

dalam hal ini mempunyai tugas di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

Tugas pokok Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden 

dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik 

berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang 

meliputi pengaturan, pengawasan, dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak 

atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan 

dengan masalah-masalah  pertanahan berdasarkan  kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Presiden. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pertanahan Nasional merumuskan 

dan menetapkan kebijakan  di bidang : 

a. Pengaturan peruntukan, persediaan dan penggunaan tanah 

b. Pengaturan hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah 

c. Pengaturan hubungan-hubungan hukum  antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum  yang berkaitan dengan tanah. 

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Badan Pertanahan Nasional 

menyelenggarakan fungsi : 
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a. Perumusan dan penetapan kebijakan hukum serta kebijakan penanganan 

masalah pertanahan yang meliputi : penguasaan, pemilikan, dan 

pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah. 

b. Koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan program di bidang 

pertanahan. 

c. Perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi inventarisasi data, 

pengukuran dan pemetaan tanah, penilaian tanah, serta pengembangan 

sistem informasi pertanahan. 

d. Perumusan dan penetapan kebijakan tata laksana serta pelayanan 

pertanahan yang meliputi : tata guna tanah, penguasaan pemilikan tanah, 

hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah. 

e. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan 

pemberdayaan  masyarakat di bidang pertanahan. 

f. Perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan sumber daya 

pertanahan yang meliputi : pendidikan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra 

kerja serta penyediaan sarana dan prasarana teknis kerja pertanahan. 

Tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional sebagaimana ditetapkan  

dalam Keputusan Presiden di atas tidak hanya fungsi administratif saja, 

melainkan juga mencakup fungsi perumusan kebijaksanaaan yang berkaitan 

dengan pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-

undangan lain. 



27 

 

Pada hakikatnya tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional bersifat 

lintas sektoral. Dalam kaitan ini aspek koordinasi antarsektor sesuai dengan 

permasalahannya, misalnya dalam kegiatan operasional di daerah. 

BPN secara efektif mulai berfungsi sejak pelantikan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional  pada tanggal 21 November 1988. Terhitung sejak 

tanggal tersebut seluruh pegawai keuangan serta perlengkapan Direktorat  

Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dialihkan kepada Badan 

Pertanahan Nasional. Sejalan dengan pengalihan tersebut, seluruh satuan 

organisasi di lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Agraria, Direktorat 

Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten / Kotamadya, terhitung sejak 

tanggal pelantikan kepala Badan Pertanahan Nasional melaksanakan tugas dan 

fungsi Badan Pertanahan Nasional. 

 

2. Peranan Badan Pertanahan Nasional 

Pada era pembangunan sekarang ini, kebutuhan atas tanah semakin 

meningkat sementara ketersediaan luas tanah pada dasarnya tidak mengalami 

perubahan. Oleh karena itu dikeluarkanlah kewenangan pemerintah untuk 

menetapkan kebijaksanaan di bidang pertanahan dan penguasaan tanah atas 

ketentuan konstitusional. Pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa negara tidak 

memiliki tanah tetapi menguasai tanah dan mempunyai wewenang untuk : 

1. Mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 
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2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan  hukum antara orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

3. Menentukan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang 

angkasa. 

Dalam pasal 103 ayat 6 Keppres No. 162 Tahun 2001 tentang perubahan 

atas Keppres No. 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

Pada tahun 2000 bahwa sebagian tugas pemerintah yang dilaksanakan 

Badan Pertanahan Nasional di daerah tetap dilaksanakan oleh seluruh 

pemerintah ( Kantor Wilayah  BPN ) sampai dengan ditetapkannya seluruh 

peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. 

Tujuan kebijaksanaan pertanahan adalah tertib penguasaan dan 

penggunaan tanah untuk mendukung kegiatan pembangunan sebagai dasar 

terciptanya suatu tatanan kehidupan dalam masyarakat dimana penguasaan 

tanah menjadi nilai ekonomis yang maksimal, serta jaminan hukum yang 

dipunyai hak atas tanah. 

Landasan Pokok Hukum Pertanahan adalah : 

a. Tanah harus dimanfaatkan untuk membantu kesejahteraan rakyat dan 

mewujudkan seluruh rakyat Indonesia. 

b. Tanah perlu dipelihara kelestariannya. 

c. Penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah perlu ditata kembali dalam 

rangka mencapai suatu tujuan. 
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Sasaran pembangunan di bidang pertanahan adalah terciptanya Catur 

Tertib Pertanahan,  yaitu : 

1. Tertib Hukum Pertanahan 

Tertib hukum pertanahan yaitu terciptanya suatu kondisi sadar hukum di 

kalangan masyarakat yang mengetahui hak dan kewajibannya dalam 

penguasaan pemilikan tanah. 

2. Tertib Administrasi Pertanahan 

Tertib Admnistrasi Pertanahan yaitu terselenggaranya sistem administrasi 

pertanahan yang lengkap dan rapi. 

3. Tertib Penggunaan Tanah 

Tertib Penggunaan Tanah yaitu terselenggaranya proses penyelenggaraan 

tanah berencana, sehingga setiap bidang tanah dapat memberi manfaat 

yang optimal dan lestari serta diusahakan dan digarap secara lestari, efisien 

dan seimbang dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat secara 

profesional. 

4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup 

Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup yaitu terselenggaranya 

sistem pemanfaatan tanah yang memperhatikan dan melaksanakan upaya 

pencegahan perusakan tanah, peningkatan kesuburan tanah serta menjaga 

kelestarian SDA dan lingkungannya. 

Misi dari pelayanan pertanahan adalah : 

1) Tertib pelayanan hukum pertanahan 

2) Tertib pelayanan administrasi pertanahan 
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3) Tertib pelayanan pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah.  

4) Tertib pelayanan pengaturan pemeliharaan tanah dan lingkungan 

hidup. 

Visi dari pelayanan pertanahan adalah mewujudkan pelayanan prima, 

antara lain : 

1) Tepat waktu 

2) Tepat Mutu, dalam arti jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah. 

 

3. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Semarang 

Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal dari BPN yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Propinsi. 

Kantor Pertanahan Kota Semarang terletak di Jalan Ki Mangunsarkoro 

Nomor 23 Semarang mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam lingkungan wilayah Kota 

Semarang. 

Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam menyelenggarakan tugasnya 

mempunyai fungsi : 

1. Menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, 

penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan 

pendaftaran tanah. 
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2. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah, 

penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan 

pendaftaran tanah. 

3. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kota Semarang terdiri dari : 

1. Kepala Kantor Pertanahan 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

3. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah 

4. Seksi Penatagunaan Tanah 

5. Seksi Hak-hak Atas Tanah 

6. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. 

Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah Instansi vertikal dari Badan 

Pertanahan Nasional yang struktur organisasinya berdasarkan surat keputusan 

BPN No. 4 / KBPN / 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pertanahan Nasional Jo. No. 1 Tahun 1989. Kantor Pertanahan Kota Semarang 

dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pertanahan, serta dibantu oleh seksi-

seksi dibidang pertanahan. 

B. Struktur organisasi kantor Pertanahan Kota Semarang 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang mempunyai tugas :    

a. Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan oleh Badan Pertanahan Pusat, Kantor Wilayah dan 
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Pemerintah Daerah TK II Kota Semarang pada Kantor Pertanahan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan program kerja serta 

mengevaluasi hasil-hasilnya dan melaksanakan pengawasan terhadap 

seluruh staf. 

c. Melaksanakan kegiatan : 

1) Menandatangani surat-surat keluar. 

2) Menandatangani pembukuan dan penerbitan sertifikat atas tanah, 

dan lain-lain sesuai peraturan. 

3) Mengadakan bimbingan serta pembinaan pada staf. 

4) Rapat staf secara periodik. 

d. Memimpin dan melaksanakan kegiatan perkantoran baik di bidang 

administrasi, keuangan, kepegawaian serta pekerjaan-pekerjaan teknis 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, membuat laporan serta 

konsultasi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

dan WaliKota Semarang.  

 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Yang bertugas melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, 

perlengkapan sarana dan prasarana kantor, perjalanan dinas, kepegawaian, 

keuangan, humas, perlengkapan dan rumah tangga. 

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari: 
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a. Urusan Keuangan 

Mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam 

melakukan urusan keuangan kantor sesuai dengan Keputusan Badan 

Pertanahan Nasional No.6 tahun 1993 pasal 36. 

b. Urusan Umum 

Mempunyai tugas membantu  Kepala Bagian Tata Usaha dalam 

melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan 

rumah tangga kantor sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No.6 tahun 1995 pasal 38. 

 

3. Seksi Pengaturan Penguasan dan Pemilikan Tanah. 

Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan 

dan melakukan pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, 

pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi, dan penyelesaian 

masalah.  

Dalam menyelenggarakan tugas Seksi pengaturan Penguasaan Tanah 

mempunyai fungsi : 

1) Menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan 

tanah, redistribusi, pemanfaatan bersama atas tanah, dan konsolidasi 

tanah perkotaan maupun pedesaan. 

2) Menyiapkan dan melakukan kegiatan pengumpulan data pengendalain 

penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, 
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absentee, dan tanah partikelir, serta pemberian izin pengalihan dan 

penyelesaian masalah.  

Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah terdiri dari: 

a. Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah, yang mempunyai 

tugas melakukan kegiatan penegasan dan redistribusi tanah obyek 

pengaturan penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi, tanah kelebihan 

maksimum, tanah absentee, dan tanah partikelir, konsolidasi tanah 

perkotaan dan perdesaan, serta pengaturan pemanfaatan bersama atas 

tanah. 

b. Sub Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah, yang 

mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang penguasaan dan pemilikan 

di bidang tanah, pengalihan dan hak dan penyelesaian masalah. 

 

4. Seksi Penatagunaan Tanah 

Seksi penatagunaan tanah bertugas mengumpulkan data dan 

menyiapkan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan 

penggunaan tanah kepada masyarakat, serta menyiapkan pengendalian 

perubahan penggunaan tanah.  

Tugas Kepala Seksi Penatagunaan Tanah adalah: 

1. Mengkoordinir tugas-tugas yang dikerjakan Sub Seksi Data dan Sub     

Seksi Rencana dan bimbingan Penatagunaan Tanah. 

2. Memberikan arahan staf, program kerja dan distribusi kerja.   

3. Melaporkan hasil kerja kepada atasan. 
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4. Tim koordinasi izin lokasi bagi perusahaan dalam rangka penanaman 

modal. 

5. Menjadi anggota tim teknis: 

1. P3KT 

2. RTRW 

3. Rencana bangun Kota Lama 

4. Penyusunan RTL-RLTK-Das Garang dan Babon 

5. Rencana Wisata Bahari 

6. Tim Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ 

Sebagai sekretaris: 

Panitia pertimbangan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian. 

7. Mengadakan penyuluhan dengan seksi-seksi lain. 

8. Koordinasi dengan instansi-instasi di Tingkat I dan Tingkat II dalam  

melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan dan tugas-tugas tim teknis. 

9. Menyimpan data penggunaan tanah dan pengendalian perubahan tanah 

pertanian. 

10. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. 

Seksi Penatagunaan tanah terdiri dari: 

a. Sub Seksi Data Penatagunaan Tanah mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,  

kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 
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2) Membuat Rencana Kegiatan Sub Seksi Data Penatagunaan Tanah. 

3) Melakukan hubungan kerja dengan : 

a) Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah. 

b) Unit kerja yang terkait di lingkungan Kantor Pertanahan. 

4) Melakukan revisi peta dan data penatagunaan tanah. 

5) Melakukan penyimpanan peta dan data penatagunaan tanah. 

6) Mengkoordinasi penyusunan Fakta Daerah dan Monografi Pertanahan 

di bidang  Penatagunaan Tanah. 

7) Membantu pelaksanaan penyusunan Data Pokok Pembangunan.  

8) Membantu pelaksanaan koordinasi pertimbangan Perubahan 

Penggunaan Tanah. 

9) Menghitung dan menyusun Neraca Penggunaan Tanah. 

10) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan. 

11) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

b. Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas 

sebagai berikut : 

1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis sebagai pedoman dan 

landasan kerja. 

2) Membuat rencana kegiatan sub seksi Bimbingan dan melakukan 

evaluasi rencana kegiatannya. 
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3) Melakukan monitoring rencana kegiatan dan perencanaan serta 

menyusun laporan. 

4) Melakukan koordinasi hubungan kerja di lingkungan Kantor 

Pertanahan Kota Semarang dan instansi terkait. 

5) Menyiapkan bahan atau materi untuk kegiatan bimbingan 

penatagunaan tanah dan pengendalian tata ruang. 

6) Menyiapkan bahan untuk ijin lokasi dan ijin perubahan penggunaan 

tanah. 

7) Menyiapkan bahan untuk monitoring ijin lokasi dan ijin perubahan 

penggunaan tanah. 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

 

5. Seksi Hak Atas Tanah 

Seksi Hak atas Tanah mempunyai tugas mnyiapkan dan melakukan 

kegiatan di bidang hak-hak atas tanah, pengadaan tanah, dan penyelesaian 

masalah tanah. 

Untuk menyelenggarakan tugasnya seksi Hak-Hak Atas Tanah 

mempunyai fungsi : 

a. Menyiapkan penyelesaian pengurusan hak-hak atas tanah 

b. Menyiapkan penyelesaian pngadaan tanah 

c. Menyiapkan penyelesaian masalah pertanahan. 

Seksi Hak Atas Tanah terdiri dari : 
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1) Sub Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah mempunyai tugas 

menyiapkan dan melakukan kegiatan pemeriksaan dan pemberian fatwa 

mengenai pemberian, pembaruan, perpanjangan jangka waktu, 

penghentian dan pembatalan hak-hak atas tanah. 

2) Sub Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan 

melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah bagi instansi Pemerintah. 

3) Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai tugas 

menyiapkan dan melakukan penyelesaian masalah pertanahan. 

 

6. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. 

Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas 

melakukan pengukuran dan pemetaan serta menyiapkan pendaftaran, 

peralihan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT. Untuk 

menyelenggarakan sebagaimana dimaksud, Seksi Pengukuran dan 

Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi : 

a. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemetaan dan melakukan 

pendaftaran konversi milik adat. 

b. Menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan pengakuan 

hak, mengumpulkan hak dan informasi guna penyusunan sistem 

informasi pertanahan serta memelihara daftar-daftar umum dan warkah 

di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah. 



39 

 

c. Menyiapkan peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan 

bahan pembinaan PPAT serta menyiapkan sarana-sarana daftar isian di 

bidang pengukuran dan pendaftaran tanah. 

Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :  

1) Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi, yang mempunyai 

tugas melakukan identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan menyiapkan 

pendaftaran konversi tanah milik adat. 

2) Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan, yang 

mempunyai tugas menyiapkan  pendaftaran hak berdasarkan 

pemberian hak dan pengakuan hak, mengumpulkan data hak atas tanah 

untuk pembuatan laporan dan penyajian informasi pertanahan, serta 

memelihara daftar-daftar umum dan warkah di bidang pengukuran dan 

pendaftaran tanah. 

3) Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT, yang 

mempunyai tugas menyiapkan penyelesaian peralihan hak atas tanah, 

pembebanan hak atas tanah dan bahan-bahan bimbingan PPAT, serta 

menyiapkan bahan-bahan daftar isian di bidang pengukuran dan 

pendaftaran tanah. 

 

B. Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non 

Pertanian di Kantor Pertanahan Kota Semarang  

Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Salah satu produk hukum yang 
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dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan laju perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian adalah SE MENDAGRI Nomor 590/11108/SJ 

Tahun 1984  tentang Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian.  Isi surat edaran tersebut intinya memerintahkan kepada Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I untuk membuat peraturan yang ditujukan untuk 

mengendalikan perubahan penggunaan tanah pertanian  ke non pertanian. 

Berdasarkan SE MENDAGRI Nomor 590/11108/SJ Tahun1984 

tersebut Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengeluarkan Instruksi 

Gubernur No. 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian 

ke Non Pertanian yang tidak terkendali. Peraturan tersebut mengatur mengenai 

izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian sebagai berikut : 

1. Setiap perubahan tanah pertanian ke non pertanian , harus dengan izin 

dari:  

a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Kepala 

Direktorat Agraria bagi tanah yang luasnya lebih dari 10.000 m2. 

b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah bagi tanah yang luasnya 10.000 

m2 atau kurang. 

2. Dalam rangka penyelesaian permohonan izin perubahan tanah pertanian ke 

non pertanian harus memperhatikan pertimbangan dari Panitia 

Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang dibentuk 

oleh Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah. 

3. Khusus pemberian izin Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian oleh 

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

pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian ke 

Non Pertanian.    

4. Susunan keanggotaan Panitia Perubahan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian Kabupaten/ KotamadyaDaerah Tingkat II  sebagai berikut : 

a. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/ Kotamadya sebagai Ketua 

merangkap anggota. 

b. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai wakil Ketua merangkap sebagai 

anggota. 

c. Seorang staf Kantor Agraria Kabupaten/ Kotamadya sebagai Sekretaris 

bukan anggota. 

d. Ketua BAPPEDA sebagai anggota. 

e. Kepala Bagian Hukum dan Ortala sebagai anggota. 

f. Kepala bagian Perekonomian sebagai anggota. 

g. Kepala cabang Dinas Pertanian Pangan sebagai anggota tidak tetap. 

h. Kepala Seksi Pengairan sebagai anggota tidak tetap. 

i. Kepala Cabang Dinas perkebunan sebagai anggota tidak tetap  

5. Tugas pokok Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian terserbut adalah membantu Bupati/ Walikotamadya Kepala 

Daerah dalam menyelesaikan permohonan izin Perubahan Tanah Pertanian 

ke Non Pertanian dengan menyajikan bahan-bahan pertimbangan tentang 

tanah yang dimohon., sebagai hasil kegiatan-kegiatan : 

a. Penelitian secara administratif atas permohonan izin 
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b. Pembahasan-pembahasan dengan memperhatikan : 

1) Fatwa Tata Guna Tanah  

2) Planologi Kota/ daerah, khususnya Perencanaan Pengembangan 

Irigasi (koordinasi dengan instansi terkait) 

3) Peraturan Perundang-undangan/ ketantuan-ketentuan yang berlaku 

6. Pertimbangan dari Panitia Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian 

dipakai juga sebagai bahan pertimbangan Bupati/ Walikotamadya Kepala 

Daerah dalam rangka pemberian rekomendasi atas permohonan izin lokasi 

dan pembebasan tanah untuk keperluan perusahaan. 

7. Permohonan izin Perubahan Tanh Pertanian ke Non Pertanian diajukan 

dengan cara mengisi formulir yang tersedia di Kantor Agrarai Kabupaten/ 

Kotamadya setempat disertai kelengkapan sebagai lampiran, yang terdiri 

dari : 

a. Tanda bukti pemilikan/ penggarapan tanah 

b. Rencana penggunaan tanah yang terperinci 

c. Surat pernyataan untuk menggunakan tanah yang sesuai dengan 

permohonannya yang dibuat diatas kertas bermaterai seharga Rp. 

6000, - 

d. Identitas pemohon. 

Dengan adanya Instruksi Gubernur di atas, Walikota/ Kepala Daerah 

Tingkat II Semarang mengeluarkan Keputusan No. 590/300/1988 tentang 

Pembentukan Susunan Panitia Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah 

Pertanian ke Non Pertanian tertanggal 22 Juni 1988. Seiring dengan 
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berjalannya waktu keputusan Walikota Semarang Nomor 590/300/1988 sudah 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan  saat ini. Sehubungan dengan 

hal tersebut maka Walikota Semarang mengeluarkan keputusan baru yaitu 

Keputusan Walikota Semarang No. 590.05/202/2004 tentang Pembentukan 

Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunan Tanah Pertanian Ke Non 

Pertanian Kota Semarang. 

Susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah 

Pertanian Ke Non Pertanian Kota Semarang berdasarkan Keputusan Walikota 

Semarang No. 590.05/202/2004  : 

a. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai Ketua merangkap 

anggota 

b. Kepala Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Semarang sebagai Wakil 

Ketua merangkap anggota 

c. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kota 

Semarang sebagai Sekretaris bukan anggota 

d. Kepala Bappeda Kota Semarang sebagai anggota 

e. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang sebagai anggota 

f. Kepala Dinas Tata Kota Dan Permukiman Kota Semarang sebagai anggota 

g. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai anggota 

h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai anggota  

i. Camat sebagai anggota tidak tetap (sesuai lokasi tanah) 

j. Lurah sebagai anggota tidak tetap (sesuai lokasi tanah). 



44 

 

Tugas Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian Kota Semarang adalah sebagai berikut : 

1. Mengadakan penelitian dan pengkajian terhadap tanah pertanian yang 

akan digunakan untuk kegiatan non pertanian dalam rangka pengendalian 

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 

2. Melakukan koordinasi dalam rangka memberikan pertimbangan atas 

permohonan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 

sesuai dengan tata ruang. 

3.  Memberikan pertimbangan kepada Walikota Semarang dalam rangka 

pemberian izin perubahan penggunaan tanah  pertanian ke non pertanian. 

4. Melaksanakan kegiatan monitoring perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian.  

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah 

Pertanian ke Non Pertanian wajib melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab 

kepada Walikota Semarang secara hierarki. 

Menurut Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kota 

Semarang, aspek tata guna tanah yang dipertimbangkan adalah : 

a. Uraian keadaan fisik tanah untuk analisa potensialitas wilayah. 

b. Tinjauan sosial ekonomi sehubungan dengan norma-norma pembangunan 

yang berlaku dan tingkat kemampuan teknologi untuk menetapkan pola 

peruntukan penggunaan tanah atau pengembangan wilayah. 

c. Analisa ke arah pemecahan masalah penggunaan tanah. 

d. Integrasi dengan rencana pembangunan nasional. 
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e. Berbagai ragam penggunaan tanah persyaratan-persyaratan yang berbeda.  

Dalam hal ini pertimbangan aspek tata guna tanah bertujuan agar 

setiap pemberian hak atas tanah diarahkan untuk menjamin kelestarian 

sumber-sumber alam guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. 

Fungsi pertimbangan aspek tata guna tanah adalah : 

1. Memberikan pengarahan untuk menuju tata guna tanah secara rasional 

dengan cara menguraikan potensialitas fisik wilayah sebagai faktor utama 

dalam menetapkan pola kemungkinan pengembangan wilayah pada 

perencanaan tingkat nasional sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan 

pada perencanaan tingkat nasional. 

2. Memberikan pedoman pemecahan masalah penggunaan tanah yang ada, 

yang mungkin timbul berhubungan dengan sifat-sifat tanah keadaan sosial 

ekonomi.  

Pertimbangan aspek tata guna tanah berisi penilaian terhadap :  

a. Keadaan penggunaan tanah 

b. Kemampuan tanah 

c. Persediaan air 

d. Kemungkinan pengaruh penggunaan tanah di daerah sekitarnya 

e. Rencana induk dan denah perusahaan 

f. Aspek sosial dan ekonomi penggarapan tanah 

g. Asas-asas tata guna tanah. 
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Kegiatan pembangunan proyek yang memerlukan izin lokasi atau izin 

pembebasan tanah terdiri atas :  

1. Kegiatan yang tidak mengubah penggunaan tanah 

2. Kegiatan yang mengubah penggunaan tanah, seperti dari tanah pertanian 

ke non pertanian. 

Bagi proyek-proyek pembangunan yang memerlukan tanah serta 

mengubah penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian agar diarahkan 

kepada : 

a. Tanah pertanian yang kurang subur 

b. Menghindari pemindahan penduduk 

c. Disesuaikan dengan rencana pembangunan Dati II maupun Dati I. 

Syarat-syarat untuk dapat mengajukan izin perubahan penggunaan 

tanah adalah surat permohonan harus dilampiri dengan : 

1. Keterangan identitas pemohon dan kelengkapan data yuridis yang terdiri 

dari : 

a. Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk, rangkap 2 

b. Fotokopi sertifikat tanah dan bukti kepemilikan lain yang sah 

c. Fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir, 

rangkap 2 

d. Risalah aspek Tata Guna Tanah 

e. Surat pernyataan tujuan penggunaan tanah. 

2.   Keterangan fisik tanah untuk : 

a. Perorangan 
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1. Sketsa letak lokasi   

2. Pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang akan 

dilaksanakan dalam jangka waktu 36 bulan. 

b. Badan Hukum dan Instansi Pemerintah 

1. Sketsa Letak Lokasi 

2. Proposal yang memuat rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah 

dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 

36 bulan 

3. Rekomendasi dari instansi teknis terkait. 

Pemohon dalam mengajukan izin perubahan penggunaan tanah 

dikenakan biaya sesuai ketentuan PP 46/2002 sebesar : 

1. Peta Rp. 120.000,- 

Peta Tata Guna Tanah lokasi yang dimohon terdiri dari peta penggunaan 

tanah lokasi, peta pengunaan tanah sekitar lokasi, peta kemampuan tanah, 

dan peta analisa PTPGT, sehingga biayanya adalah sebesar 4 x Rp. 

30.000,- = Rp. 120.000,-  

2. Informasi tekstual : Rp. 25.000,- perlembar 

3. Biaya transportasi sesuai ketentuan yang berlaku di daerah.  

 Tata cara pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke 

non pertanian menurut Instruksi Gubernur No. 590/107/1985 adalah : 

1. Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian kepada Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah 

Tingkat II setempat lewat Kepala Kantor Agraria dengan mengisi formulir 
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permohonan dan pernyataan yang telah disediakan di Kantor Agraria 

masing-masing rangkap 3 (tiga).  

2. Pada saat mengajukan permohonan, maka pemohon sudah membayar 

biaya untuk kebutuhan antara lain : 

a. Pembelian blanko/ pengetikan/ pembukuan/administrasi. 

b. Perjalanan transport panitia dalam pemeriksaan tanah ke lapangan. 

c. Honorarium sidang, peninjauan lapangan oleh panitia.  

3. Selambat-lambatnya enam hari setelah menerima permohonan dan telah 

membayar biaya sesuai butir 2 di atas maka panitia melakukan sidang dan 

pemeriksaan tanah yang dimohon ke lapangan. 

4. Dua hari setelah dilakukan peninjauan lapangan seperti butir 3 diatas maka 

Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapang sudah harus diajukan kepada 

Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat. 

5. Berdasarkan Berita Acara sidang Pemeriksaan Panitia Pertimbangan 

Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dan Fatwa Tata 

Guna Tanah yang diterbitkan Kantor Agraria setempat, maka Bupati/ 

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengeluarkan surat keputusan 

tentang diterima atau tidaknya permohonan tersebut dan atau memberikan 

rekomendasi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Up. Kepala 

Direktorat Agraria yang kewenangannya sesuai dengan luas tanahnya pada 

Propinsi. 
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6. Surat keputusan dan rekomendasi yang sebagaimana tersebut pada butir 5 

diatas sudah diterbitkan selambat 3 hari sesudah Berita Acara dimaksud 

telah diterima Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat.    

7. Selanjutnya dua hari setelah surat keputusan diterima oleh Panitia 

Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah, maka sudah dikirim surat 

panggilan kepada pemohon, mengenai keputusan atas permohonan izin 

perubahan penggunan tanah. 

Monitoring dan Sanksi 

1. Semua perijinan pembanguan fisik diatas tanah pertanian harus didahului 

adanya izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 

2. Adanya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, 

dilaporkan secara berkala setiap triwulan oleh Kepala Kantor Agraria. 

3. Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II wajib memberi teguran 

baik lisan atau tertulis jika terjadi perubahan penggunaan tanah yang tidak 

melalui prosedur yang diatur oleh surat Instruksi Gubernur No. 

590/107/1985, tanggal 25 Maret 1985 dengan Petunjuk Teknisnya. 

4. Apabila dalam waktu satu tahun setelah diterbitkan surat keputusan Izin 

Perubahan Penggunaan Tanah syarat-syarat dan ketentuan yang 

dicantumkan dalam surat keputusan Izin Perubahan Penggunaan Tanah 

Pertanian ke Non Pertanian tidak dilaksanakan, maka izin yang dimaksud 

batal karena hukum.  

Prosedur permohonan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke 

non pertanian di Kantor Pertanahan Kota Semarang :  
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1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk mengisi 

blanko/ formulir permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke 

non pertanian yang telah disediakan disertai dengan membayar biayanya. 

2. Blanko/ formulir izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian dimintakan tanda tangan/ cap kepada Kepala Desa dan Kepala 

Kecamatan di mana tanah itu berada. 

3. Blanko/ formulir yang sudah diisi oleh pemohon dengan ditanda tangani 

oleh Kepala Kelurahan/ Kepala desa dan Camat serta telah dicap beserta 

lampiran-lampirannya diserahkan kembali ke Kantor Pertanahan Kota 

Semarang untuk diteliti. 

4. Petugas loket II 

a. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen. 

b. Apabila dokumen tidak lengkap maka diserahkan kembali kepada 

pemohon. 

5. Petugas loket II 

a. Membuat STTD dan SPS. 

b. Menyerahkan SPS kepada pemohon. 

c. Menyerahkan dan meneruskan SPS, STTD dan berkas permohonan 

kepada petugas loket III. 

6. Petugas loket III 

a. Menerima uang pembayaran dari pemohon. 

b. Membuat kwitansi pembayaran dan menyerahkannya kepada 

pemohon. 
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c. Menyerahkan dan meneruskan kwitansi, STTD dan berkas 

permohonan kepada petugas loket II. 

7. Petugas loket II 

a. Membukukan STTD pada DI terkait. 

b. Meneruskan berkas permohonan kepada Petugas Pelaksana. 

8. Petugas Pelaksana 

a. Melakukan identifikasi awal terhadap berkas permohonan berdasarkan 

letak lokasi, penggunaan tanah yang dimohon saat ini, dan kesesuaian 

dengan RTRW. 

b. Melaporkan hasil identifikasi awal kepada Kasubsi Data. 

9. Kasubsi Data 

a. Melakukan koreksi dan validasi terhadap hasil identifikasi awal yang 

telah dilaksanakan sebelumnya oleh Petugas Pelaksana. 

b. Apabila penggunaan tanah saat ini pada lokasi yang dimohon berupa 

sawah, Kasubsi Data menginformasikan kepada Kasubag TU untuk 

membuat undangan rapat koordinasi. 

c. Apabila penggunaan tanah saat ini pada lokasi yang dimohon bukan 

berupa sawah, Kasubsi Data menginformasikan kepada Kasubsi RB 

untuk mempersiapkan pemeriksaan lapangan.  

10. Kasubsi RB 

Melakukan persiapan pemeriksaan lapangan yang meliputi : 

a. Meneliti persyaratan penggunaaan tanah yang direncanakan. 

b. Penunjukan Petugas Pelaksana. 
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11. Kasubag TU 

Membuat dan menyerahkan surat undangan rapat koordinasi kepada Tim 

Koordinasi. 

12. Petugas Pelaksana 

a. Melakukan pemeriksaan lapangan. 

Pemeriksaan lapangan meliputi antara lain penggunaan tanah setempat 

dan sekitarnya, jaringan irigasi, aksesibilitas dan kondisi sosial 

ekonomi setempat. 

b. Melakukan analisa Perubahan Penggunaan Tanah. 

Analisa meliputi antara lain kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan 

tanah dengan RTRW, ketersediaan tanah, analisa perubahan 

penggunaan tanah, analisa lokasi (fasilitas,, utilitas, dan aksesibilitas), 

analisa sosial ekonomi dan pembatasan penggunaan dan pemanfaatan 

tanah. 

c. Membuat Risalah Pemeriksaan Lapangan berdasarkan hasil 

Pemeriksaan Lapangan. 

13. Tim Koordinasi 

a. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk 

membahas permohonan perubahan penggunaan sawah. 

b. Melaksanakan pemeriksaan  lapangan dengan instansi terkait. 

c. Membuat Risalah Tim Koordinasi berdasrkan hasil rapat dan 

pemeriksaan lapangan. 

14. Petugas Pelaksana 
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Membuat dan menyerahkan konsep Peta Izin Perubahan Penggunaan 

Tanah berdasarkan Risalah Pemeriksaan Lapangan atau Risalah Tim 

Koordinasi kepada Kasubsi Data.  

15. Kasubsi Data 

a. Melakukan koreksi dan validasi terhadap konsep Peta Izin Perubahan 

Penggunaan Tanah. 

b. Apabila konsep Peta Izin Perubahan Penggunaan Tanah perlu 

diperbaiki maka diserahkan kembali kepada Petugas Pelaksana. 

16. Kasubsi Data 

Membubuhkan paraf dan menyerahkan konsep Peta Izin Perubahan 

Penggunaan Tanah yang telah memenuhi syarat kepada Petugas Pelaksana. 

17. Petugas Pelaksana 

Membuat dan menyerahkan konsep SK izin Perubahan Penggunaan Tanah 

berikut konsep peta lampirannya kepada Kasubsi RB.  

18. Kasubsi RB (Rencana dan Bimbingan) 

a. Melakukan koreksi dan validasi terhadap konsep SK izin Perubahan 

Penggunaan Tanah  

b. Apabila konsep SK izin Perubahan Penggunaan Tanah perlu diperbaiki 

maka diserahkan kembali kepada Petugas Pelaksana.  

19. Kasubsi RB ( Rencana dan Bimbingan) 

Membubuhkan paraf dan menyerahkan konsep SK Izin Perubahan 

Penggunaan Tanah yang telah memenuhi syarat berikut konsep peta 

lampirannya kepada Kasi PGT. 
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20. Kasi Penatagunaan Tanah (PGT) 

a. Melakukan koreksi dan validasi terhadap konsep SK dan  Peta Izin 

Perubahan Penggunaan Tanah yang sebelumnya telah dikoreksi oleh 

Kasubsi Rencana dan Bimbingan dan Kasubsi Data. 

b. Apabila konsep SK Izin Perubahan Penggunaan Tanah perlu diperbaiki 

maka diserahkan kembali kepada Kasubsi Rencana dan Bimbingan. 

c. Apabila konsep Peta Izin Perubahan Penggunaan Tanah perlu 

diperbaiki maka diserahkan kembali kepada Kasubsi Data. 

21. Kasi Penatagunaan Tanah (PGT) 

Membubuhkan paraf dan menyerahkan konsep SK dan Peta Izin 

Perubahan Penggunaan Tanah yang telah memenuhi syarat kepada Kepala 

Kantor.  

22. Kepala Kantor 

a. Melakukan koreksi dan validasi terhadap konsep SK dan Peta Izin 

Perubahan Penggunaan Tanah yang telah dikoreksi oleh Kasi PGT. 

b. Apabila konsep SK dan Peta Izin Perubahan Penggunaan Tanah perlu 

diperbaiki maka diserahkan kembali kepada Kasi PGT.  

23. Kepala Kantor 

Menandatangani SK Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang telah 

memenuhi syarat dan menyerahkannya kepada Petugas Arsip dan Loket 

IV.  

24. Petugas Arsip 

Melakukan pengarsipan SK izin Perubahan Penggunaan Tanah. 
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25. Petugas Loket IV 

Mengagendakan dan menyerahkan SK Izin Perubahan Penggunaan Tanah 

kepada pemohon. 

 

C. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan izin perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 

1. Belum sinkronnya pengaturan penggunaan tanah dalam pembangunan 

 Belum adanya pengaturan secara permanen mengenai peruntukan 

penggunaan tanah menyebabkan tiap-tiap instansi mempunyai penafsiran 

yang berbeda dalam peraturan penggunaan tanah. Perbedaan penafsiran ini 

mengakibatkan langkah-langkah yang diambil oleh berbagai instansi 

terhadap kebijaksanaan untuk pelaksanaan pembangunan berbeda. Hal ini 

mengakibatkan timbulnya kepentingan-kepentingan sektoral yang merasa 

mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembangunan dengan 

mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan sendiri. 

 Belum sinkronnya peraturan peruntukan dan penggunaan tanah 

dalam pelaksanaan pembangunan akan berakibat lemahnya koordinasi 

antar instansi terkait dalam melaksanakan pembangunan dan 

mengendalikan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.  

2. Kurangnya koordinasi dan pengawasan 

 Wujud koordinasi dan pengawasan yang dimaksud dalam 

pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 

adalah melakukan sidang/rapat antar instansi terkait untuk pemberian izin 
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perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, dalam hal ini 

sebagai panitia pertimbangan perubahan penggunaan tanah. Dalam 

menghadiri sidang panitia pertimbangan perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian tidak semua anggota memberikan ide-ide yang 

positif dalam memberikan koreksi terhadap keputusan-keputusan yang 

diambil dalam persidangan. 

 Di sisi lain masih ada penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan 

rencana penggunaan tanah, sehingga keputusan yang diambil dalam 

persidangan tidak akurat karena lemahnya koordinasi dan pengawasan. 

Untuk lebih efektifnya koordinasi antar instansi dalam mengendalikan 

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, salah satu hal 

yang penting adalah aktivitas anggota dalam memberikan koreksi terhadap 

keputusan-keputusan yang telah diambil dalam persidangan rapat panitia 

perubahan tanah pertanian ke non pertanian. 

3. Realisasi pemberian izin perubahan penggunaan tanah tidak sesuai 

dengan surat keputusan pemberian izin 

 Dalam pemberian izin lokasi maupun izin perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian belum seluruhnya bahkan sebagian besar 

belum terealisasi penggunaan tanahnya sesuai dengan ketentuan yang 

dicantumkan dalam surat keputusan pemberian izinnya. Belum adanya 

sanksi yang tegas dari pihak pemerintah disebabkan karena membutuhkan 

koordinasi antar instansi terkait sebagai pemberi izin untuk 

menindaklanjuti hal tersebut. Kalau hal tersebut dibiarkan begitu saja 
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maka akan menimbulkan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya.  

 Dengan tidak efektifnya sanksi yang diberikan, maka dengan 

mudah pemilik tanah dapat mengalihkan penggunaan tanah yang 

dikuasainya selain dari yang tercantum dalam permohonannya dalam hal 

sudah diterbitkan SK pemberian izinnya, misalnya untuk industri atau 

perumahan.    

4. Perubahan penggunaan tanah di luar pemberian izin tanpa melalui 

prosedur yang ditetapkan 

 Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di luar 

pemberian izin sudah banyak terjadi, hal ini disebabkan karena kurangnya 

penyuluhan maupun sosialisasi dari pihak BPN maupun instansi terkait 

kepada masyarakat. Para pemilik tanah beranggapan bahwa tanah tersebut 

adalah miliknya, sehingga bebas menggunakan tanahnya sesuai dengan 

kehendaknya. Dengan kurangnya pengetahuan tentang tanah pertanian 

menyebabkan perubahan penggunaan tanah di luar pemberian izin. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Meningkatnya aktivitas pembangunan dan pertambahan penduduk 

mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sementara 

ketersediaan luas tanah pada dasarnya tidak mengalami perubahan. 

Kenyataan tersebut mengakibatkan penggunaan tanah mengalami 

pergeseran dari tanah yang semula peruntukannya untuk pertanian 

bergeser penggunaanya menjadi tanah non pertanian. 

2. Setiap perubahan tanah pertanian ke non pertanian harus dengan izin dari 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Kepala Direktorat 

Jenderal Agraria bagi tanah yang luasnya lebih dari 10.000 M2 dan 

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah bagi tanah yang luasnya 10.000 

M2/kurang. 

3. Prosedur izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 

adalah : (1) Pemohon mengajukan izin perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian di Kantor Pertanahan Kota Semarang, (2) Seksi 

Penatagunaan Tanah sebagai sekretaris sebagai panitia pertimbangan IPPT 

menerima permohonan tersebut, (3) Rapat panitia pertimbangan IPPT, (4) 

Hasil rapat dituangkan dalam berita acara pertimbangan IPPT, (5) Kepala 
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Kantor Pertanahan membuat SK IPPT, (6) Menyerahkan SK IPPT kepada 

pemohon. 

4. Kendala dalam pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke 

non pertanian adalah belum sinkronnya pengaturan penggunaan tanah 

dalam pembangunan, kurangnya koordinasi dan pengawasan, realisasi 

pemberian izin perubahan penggunaan tanah tidak sesuai dengan SK dan 

perubahan penggunaan tanah di luar pemberian izin tanpa melalui 

prosedur. 

5. Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai izin perubahan 

penggunaan tanah dibuat untuk mencegah perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali yang dapat mengurangi 

produksi pangan di Indonesia. 

    

B. Saran 

1. Hendaknya Badan Pertanahan Nasional melakukan koordinasi dan 

pengawasan dengan instansi terkait dalam mengendalikan perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 

2. Hendaknya Pemerintah membuat suatu peraturan perundangan dengan 

disertai sanksi yang tegas kepada para pemilik tanah  yang mengalihkan 

penggunaan tanahnya tanpa melalui prosedur maupun perubahan 

penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan surat keputusan pemberian 

izinnya. 
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3. Alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian, sebaiknya tidak merugikan 

petani dan orang kecil. 
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