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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, adalah 

amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang harus dipegang 

dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam 

mengatur tata ruang perkotaan. 

Dua pesan kunci yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 

adalah negara menguasai berarti mengatur penggunaan, peruntukan dan 

alokasi lahan melalui perundang-undangan dan kebijakan tertulis lainnya. 

Dalam menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan) 

bagaimana seharusnya hubungan antara orang atau badan hukum dengan 

bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya.
1
 

Melalui undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar 

pokok-pokok agraria, atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan 

(UUPA) sebagai landasan yuridis atau dasar hukumnya, untuk menindak 

lanjuti amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945. dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA 
2
 

“atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-

hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, 

                                                 
1 file:///F:/index.php.htm 
2
 Lembaran Negara RI, nomor 2043, undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 

tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, hal. 6 
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termasuk kekeyaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan 

tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat” 

Konsepsi asas hak menguasai negara tersebut secara formal 

dirumuskan dalam pasal 2  Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Dasar Pokok Agraria yang berbunyi sebagai berikut :
3
 

(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal 

yang dimaksud dalam Pasal 1 bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya serta ruang angkasa, 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; 

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

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

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

orang dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan 

ruang angkasa. 

(3)     Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara tersebut pada 

ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai kemakmuran yang sebesar–

besarnya bagi rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan 

kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia. 

                                                 
3
 Harsono, Boedi. 1999. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang Undang Pokok 

Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta hal,261 
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(4)     Hak menguasai dari negara tersebut diatas, pelaksanaannya dapat 

dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat 

hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan pemerintah. 

Sejak dikeluarkanya undang-undang pemerintah daerah yaitu Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999, proses pelaksanaan pembangunan didaerah 

bergeser yang semula orientasinya dari sentralistik menjadi desentralistik, dari 

yang semula diatur pemerintah pusat bergeser kepemerintah daerah, sehingga 

pemeritah daerah diupayakan untuk dapat mampu melaksanakan 

pembangunan secara mandiri, maka dari itu pemerintah daerah diharapkan 

mampu memikirkan langkah operasional pembangunan secara tepat, efisien, 

dan efektif. 

Konsolidasi tanah sebagai salah satu instrumen pembangunan 

merupakan alternatif kebijakan pembangunan yang dapat menjawab 

permasalahan-permasalahan yang terjadi, karena kebijakan ini sangat 

mengakui peran masyarakat dalam proses pelaksanaanya dan dapat 

berkontribusi positif dalam pembangunan daerah. 

Dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 

1991 tentang konsolidasi tanah dinyatakan sebagai berikut;
4
 

1. konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali 

penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk 

kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan 

                                                 
4
 Hasni,sh,mh,2008, Hukum Penataan Ruang dan Piñata Gunaan Tanah dalam Konteks UUPA, 

UUPR, UUPLH, Jakarta: Raja grafindo,hal.299. 
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pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat (pasal 1) dengan mewujudkan suatu tatanan penguasaan serta 

penggunaan tanah yang tertib dan teratur (pasal 2) 

2. partisipasi aktif masyarakat berwujud kesepakatan para pemegang hak atas 

tanah dan/atau penggarap tanah. Negara yang menjadi obyek konsolidasi 

tanah, yang menjadi peserta konsolidasi tanah untuk melepaskan hak atas 

tanah dan penguasaan fisik atas tanah-tanah yang bersangkutan, yang 

sebagian ditata kembali menjadi satuan-satuan baru yang akan 

dikembalikan kepada mereka dan sebagian lain merupakan sumbangan 

untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas-fasilitas lain serta 

pembiayaan pelaksanaan konslidasi (pasal 1, pasal 6, pasal 8) 

3. pemberian hak atas satuan-satuan tanah baru, tersebut dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang belaku dengan pemberian 

keringanan-keringanan tertentu bagi para peserta konsolidasi tanah 

mengenai kewajiban-kewajiban finansialnya (pasal 8). 

Penataan kembali bidang-bidang tanah pemukiman dan pertanian 

menjadi teratur akan menimbulkan efisiensi penguasaan dan dengan prasarana 

(pengairan, jalan-jalan, dan lain-lain) memungkinkan tercapainya optimalisasi 

sehingga produktivitas dapat lebih ditingkatkan. 

Pada umumnya pemilik tanah lebih menyadari kepentingan dan 

keuntungan dengan adanya prasarana umum (jalan) diwilayah pemukiman. 

Hal ini dibuktikan dengan kebiasaan adanya “gotong royong” diantara para 
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pemilik tanah yang bersangkutan untuk menyediakan tanah yang akan dipakai 

dijalan untuk mereka pergunakan. 

Penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan pemukiman 

menurut Pasal 32 UU RI No: 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan 

permukiman dapat dilakukan dengan penggunaan tanah yang langsung 

dikuasai oleh Negara, konsolidasi tanah oleh pemilik tanah dan pelepasan hak 

atas tanah oleh pemilik tanah yang dilakukan sesuai peraturan perundang -

undangan yang berlaku. Penataan penguasaan, pemilikan dan penggunaan 

tanah melalui konsolidasi tanah merupakan persoalan krusial yang harus 

diprioritaskan dalam kerangka memberdayakan tanah sebagai sumber daya 

yang semakin terbatas sekaligus menjamin ketertiban dan kepastian hukum 

kepada masyarakat. 

Konsolidasi tanah merupakan konsepsi pembangunan yang berpihak 

kepada masyarakat. Program ini dikembangkan dilator belakangi filosofi 

pembangunan dari,oleh dan untuk rakyat. Dalam program konsolidsi tanah, 

pembangunan dilakukan tanpa adanya penggusuran (improve without remove). 

Partisipasi masyarakat menjadi bagian utama dalam kerangka peningkatan 

kualitas dan kuantitas fungsi tanah. 

Konsolidasi tanah merupakan program pembangunan pertanahan yang 

perlu dikembangkan di wilayah kabupaten Klaten dalam kerangka 

pemberdayaan tanah sebagai sumber daya yang semakin terbatas luas dan 

kualitasnya. Melalui program konsolidasi tanah, diharapkan akan menekan 

pemborosan sebagai akibat pemanfaatan tanah yang tidak terencana dengan 
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sistematik. Melalui konsolidasi tanah setiap pemilik memiliki kesempatan 

yang adil dan merata dalam memenfaatkan lahannya.  

Konsolidasi tanah sebagai suatu modal pembangunan yang merupakan 

kegiatan terpadu (lintas sektoral) yang berkaitan dengan penatan/pengaturan 

kembali kepemilikan,penguasaan tanah, dan kebijakan pengadaan atas tanah 

untuk prasarana dan fasilitas umum lainya dengan melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat/pemilik tanah diprovinsi Jawa Tengah khususnya di kabupaten 

Klaten kiranya perlu diketengahkan mengenai peran Badan Pertanahan 

Nasional dalam konsolidasi tanah, apakah telah dijalankan sebagai mana yang 

menjadi amanat peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah 

dalam rangka mewujudkan suatu kondisi penggunaan tanah yang tertib dan 

teratur sesuai dengan pemanfaatan ruang dan pelestarian lingkungan hidup. 

Hal yang perlu untuk didalami melalui kegiatan penelitian ini nantinya adalah 

apakah dalam kenyataanya mengenai peran serta Badan Pertanahan Nasional 

dalam konsolidasi tanah di Kabupaten Klaten telah dijalankan sesuai dengan 

harapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAN BPN 

DALAM KONSOLIDASI TANAH DI KABUPATEN KLATEN” 

 

B. Pembatasan Masalah  

Pada penelitian ini perlu kiranya dibuat pembatasan masalah dengan 

tujuan agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan 
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penelitian, maka penulis membatasi masalah pada peran BPN Klaten dalam 

konsolidasi tanah menurut UUPA, dan peraturan pelaksananya mengenai 

konsolidasi tanah. Dalam konteks konsolidasi tanah perkotaan. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di depan, maka penulis 

merumuskan masalah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi. 

Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi konsolidasi tanah oleh BPN Klaten dalam 

pratik, menurut peranya dalam pelaksanaan konsolidasi tanah? 

2. Kendala apakah yang dihadapi oleh BPN Klaten dalam melaksanakan 

konsolidasi tanah? 

3. Solusi apakah yang ditempuh guna mengatasi permasalaan pelaksanaan 

konsolidasi tanah di Kabupaten Klaten? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai atau diinginkan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Implementasi konsolidasi tanah oleh BPN Klaten dalam pratik. 

2. Kendala yang dihadapi oleh BPN Klaten dalam melaksanakan konsolidasi 

tanah. 

3. Solusi yang ditempuh guna mengatasi permasalaan pelaksanaan 

konsolidasi tanah di Kabupaten Klaten. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah melalui BPN khususnya 

BPN klaten dalam mengambil kebijakan mengenai konsolidasi tanah di 

Kabupaten Klaten. 

2. Untuk memperkaya khasanah pengetahuan penulis mengenai konsolidasi 

tanah, dan permasalahanya. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti 

dan seksama guna memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian 

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika 

dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajarisuatu atau beberapa 

gejala hukium tertentu, dengan jalan menganalisisnya.
5
 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang 

didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan 

kenyataan atau fenomena yang terjadi dilapangan serta dalam prakteknya 

sesuai dengan yang terjadi sebenarnya. 

                                                 
5
 Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono. 2004. Metode Penelitioan Hukum. Surakarta fakultas 

hokum hal : 1 dan 2 
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2. Lokasi Penelitian 

Daerah yang ditentukan sebagai lokasi penelitian ini adalah 

Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. 

3.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, 

gejala atau keadaan. Berdasarkan sifatnya yang deskriptif tersebut, maka 

penulis didalam penelitian ini, intinya mendeskripsikan fenomena-

fenomena atau keadaan yang terjadi pada saat ini berkaitan dengan peran 

Badan Pertanahan  Nasional dalam konsolidasi tanah di Kabupaten Klaten 

Provinsi Jawa Tengah 

4.  Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan 

data sekunder. Adapun mengenai kedua jenis data tersebut penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dilapagan 

berdasarkan informasi dan data dari Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Klaten selaku informan penelitian ini. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data 

sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan 

sebagainya. 
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Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Data yuridis, yaitu: 

a) Bahan hukum primer 

(1) Undang-undang Pokok Agraria (UU NO. 5/1960) tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); 

(2) Keputusan presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan 

Pertanahan Nasional 

(3) Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 1991 tentang 

Konsolidasi Tanah 

(4) Surat Kepala BPN Nomor 410-4245 Tahun 1991 Tanggal  

7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah 

(5) Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala BPN 

Nomor 410-1078 Tahun 1996 tanggal 18 April 1996 

tentang Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah 

(6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan 

Piñata Gunaan Tanah  Nomor 410-1919-DII Tanggal                  

3 Juli 1996 tentang Petunjuk Laporan Monitoring Tindak 

Lanjut dan Kemajuan Pekerjaan Konslidasi Tanah 

(7) Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan 

Piñata Gunaan Tanah  Nomor 410-1355-DII Tanggal                

15 Mei 1996 tentang Petunjuk Kerja Sama Pelaksanaan 

Konslidasi Tanah 
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(8) Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala BPN 

Nomor 410-55 tanggal 8 Januari 1997 tentang Organisasi 

Peserta Konslidasi Tanah 

(9) Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala BPN 

Nomor 462-3872 Tanggal 22 Desember 1997 tentang 

Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah 

(10) Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala BPN 

Nomor 410-2084 Tanggal 30 Juni 1998 tentang 

Pelayanan Konsolidasi Tanah 

b) Bahan hukum sekunder 

(1) Hasil penelitian 

(2) Karya ilmiah-karya ilmiah berupa artikel makalah yang 

terkait dengan permasalahan penelitian 

c) Bahan hukum tertier 

(1) Kamus hukum  

(2) Ensiklopedi hokum 

5. Metode pengumpulan data 

Untuk memperoleh data primer maka penulis akan melakukan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Wawancara/interview 

Wawancara yaitu pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan dengan cara bertanya langsung kepada 

informan penelitian, yakni kepala sub seksi konsolidasi tanah di BPN 

Klaten dan peserta program konsolidasi tanah. 
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b. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penentuan 

populasi, sample, dan teknik sampling. 

1) Populasi adalah keseluruhan dari responden, yaitu warga Desa Jetis 

Kecamatan Klaten selatan. 

2) Teknik sampling adalah mereduksi anggota populasi menjadi 

anggota-anggota sample yang mewakili populasi. Dalam hal ini 

teknik sampling ada 2 yakni: 

i. probability sampling disebut juga sebagai random sampling 

atau pengambilan sample secara acak dimana setiap unit dalam 

populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih 

sebagaiunsur dalam sample. 

ii. Non probability sampling atau non random sampling atau 

pengambilan sample tidak secara acak, dasar utamanya adalah 

logika atau common sense, teknik ini tidak semua unsur dalam 

populasi mempunyai kesempatan untuk dipilih sebagai 

sample.
6
 

3) Sample adalah wakil dari responden yang pada umumnya sekitar 

10% dari resonden. 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik random 

sampling atau pengambilan sample secara acak. 

 

                                                 
6
 http://dalyerni.multiply.com/journal/item/7 
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c. Studi kepustakaan 

Yaitu menelaah buku-buku, karangan ilmiah, peraturan-

peraturan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti. 

d. Analisis data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Hasil penelitian akan 

disajikan secara deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi 

gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai 

peran BPN dalam konsolidasi tanah, kendala umum yang dihadapi 

dalam pelaksanaan beserta solusi yang ditempuh dalam pelaksanaan 

konsolidasi tanah di Kabupaten Klaten. 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Pembatasan Masalah 

D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan umum tentang konsolidasi tanah 

i. Pengertian konsolidasi tanah pertanian 

ii. Latar belakang aspek konsolidasi tanah 

iii. Dasar hukum konsolidasi tanah 

iv. Asas, Tujuan dan ruang lingkup konsolidasi tanah 

B. Pelaksanaan konsolidasi tanah 

i. Aspek teknik pelaksanaan konsolidasi tanah 

ii. Proses pelepasan hak dan pendaftaran dalam rangka 

konsolidasi tanah 

iii. Penanggung jawab konsolidasi tanah 

iv. Sumbangan tanah untuk pembangunan 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Implementasi konsolidasi tanah oleh BPN Klaten dalam pratik 

menurut peranya dalam konsolidasi tanah 

B. Kendala yang dihadapi oleh BPN Klaten dalam melaksanakan 

konsolidasi tanah 

C. Solusi yang ditempuh guna mengatasi permasalaan 

pelaksanaan konsolidasi tanah di Kabupaten Klaten 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran 

 




