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TAHAPAN DALAM KONSOLIDASI TANAH 

 

 

Prinsip-prinsip dan prosedur penyelenggaraan penataan 

bidang tanah dan prasarana lingkungan melalui konsolidasi tanah 

secara garis besar adalah dengan memperhatikan dan 

melaksanakan proses/tahapan kegiatan Konsolidasi Tanah secara 

konsisten dan benar sebagai berikut : 

A. Tahap Persiapan 

Di dalam tahapan persiapan konsolidasi tanah meliputi 

beberapa tahapan dan keguatan yang harus dilaksanakan 

yakni meliputi:  

1. Penjajakan/pemilihan alternatif lokasi atau usulan calon 

lokasi (dengan acuan Rencana Tata Ruang Wilayah dan data 

pendukung lainnya) baik untuk Konsolidasi Tanah 

Perkotaan maupun perdesaan/pertanian. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

pemilihan lokasi diantaranya adalah: 

a. Kesesuaian dengan RTRW dan/Arah Kebijakan              

Pembangunan Daerah 

b. Tingkat kemudahan pencapaian lokasi (Aksesibilitas) 

c. Keseragaman luas persil (makin seragam maki baik) 

d. Jumlah bidang tanah (makin banyak makin baik) 

e. Kesediaan pemilik tanah untuk ikut serta dalam         

program Konsolidasi tanah 

f. Jumlah peserta ( makin banyak makin baik ) 

 

2. Penyusunan Rencana Umum Pelaksanaan Konsolidasi 

Tanah (RUPKT) 

MODUL 

II 
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3. Penyuluhan kepada calon peserta KT. 

4. Penetapan lokasi dan peserta KT. 

 Surat Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah ( oleh 

Bupati/Wali Kota ), sebagaimana PKBPN No. 4 Tahun 1991. 

Selanjutnya, mll SE MNA/KBPN 462-3872  12-Des-1997 : 

Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah dapat dengan/mll SK Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, bagi Areal tanah yang 

sebelumnya telah mempunyai Izin Lokasi   dengan luas : 

a. kurang atau sama dengan 10 Ha untuk wilayah                     

perkotaan 

b. kurang atau sama dengan 200 Ha untuk wilayah                   

perdesaan/pertanian 

 

Bahwasanya di dalam melakukan pemilihan lokasi 

dilakukan dengan cara memilih sekurang-kurangnya 2 lokasi 

alternative. Pemilihan dengan kriteria tersebut dapat 

disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tinkat 

II setempat, kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan 

konsolidasi tanah diantaranya adalah keterbatasan dana, 

tenaga dan dokumen perlengkapan. Surat Kepala BPN No. 

410-4245 tanggal 7 Desember 1991 menyatakan bahwa 

sasaran KTP terutama ditujukan pada wilayah-wilayah sebagai 

berikut :  

 Wilayah pemukiman kumuh; 

 Wilayah pemukiman yang tumbuh pesat secara alamiah; 

 Wilayah pemukiman yang mulai tumbuh; 

 Wilayah yang direncanakan menjadi pemukiman baru; 

 Wilayah yang relatif kosong di bagian pinggiran kota yang 

diperkirakan akan berkembang sebagai daerah 

pemukiman. 
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Dari sejak tahap persiapan, hal yang sangat penting 

adalah dalam hal penyuluhan pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

khususnya negosiasi penetapan STUP antara executing agency 

dengan para pemilik tanah. Hal ini  disebabkan karena tidak 

semua peserta mempunyai keinginan dan kebutuhan yang 

sama sehingga penyelenggara  sulit membuat kesimpulan. 

Materi penyuluhan yang disampaikan kepada pemilik tanah 

selengkapnya adalah meliputi hal-hal sebagai berikut : 

 Kegiatan KT secara umum 

Penyusuluhan dengan menyampaikan penjelasan kepada 

masyarakat terkait tujuan KT sangat pentiung dilakukan. 

Pada penyuluhan ini pihak petugas menjelaskan bahwa 

tujuan Konsolidasi tanah bukan hanya untuk kepentingan 

pemerintah semata, namun dalam konsolidasi tanah yang 

akan diuntungkan adalah masyarakat.  Meskipun 

masyarakat akan menyumbangkan tanah untuk 

pembangunan dalam bentuk STUP namun keuntungan yang 

didapat setelah menyerahkan STUP maka harga tanah 

masyarakat akan mengalami peningkatan, masyarakat akan 

mendapatkan fasilitas sosial ataupun fasilitas umum 

tergantung keputusan masyarakat terkait fasilitas sosial 

ataupun fasilitas umum apa yang diinginkan.  

 RUPKT hasil penjajagan K T 

 Perlunya STUP untuk keperluan bersama 

 Manfaat KT 

 Susunan organisasi pelaksanaan KT 

 Lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan KT 

Penetapan lokasi peserta konsolidasi tanah harus jelas 

dan tegas karena dalam pelaksanaannya akan ada perlakuan 

khusus untuk para peserta KT. Persetujuan dari peserta KT 
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diperlukan agar peserta dapat mengetahui dengan jelas dan 

pasti terhadap ketentuan-ketentuan yang harus ditaatinya. 

Konsolidasi tanah membutuhkan adanya unsur partisipatif 

dari masyarakat, sehingga perlu adanya persetujuan dari 

peserta KT yang menunjukkan adanya unsur partisipatif 

tersebut. 

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa dalam tahap 

persiapan kegiatan konsolidasi tanah terdapat penetapan 

lokasi konsolidasi tanah. Penetapan ini dilakukan dengan 

diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi 

Tanah yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota. SK ini 

dibuat dan diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota dimana lokasi 

konsolidasi tanah itu berada. 

Tujuan dikeluarkannya SK Penetapan Konsolidasi tanah 

adalah agar jelas dan pasti subjek dan objek peserta 

konsolidasi tanah. Dengan teridentifikasinya lokasi, subjek dan 

objek peserta konsolidasi tanah, maka akan mempermudah 

dalam pelaksanaan konsolidasi pada tahapan selanjutnya. SK 

ini merupakan awal dilakukannya kegiatan penataan 

selanjutnya. Sebelum diterbitkan SK ini maka belum dapat 

dilakukan kegiatan penataan atau konsolidasi tanah karena 

dianggap belum tetap atau pasti lokasinya. Sehingga perlu 

dipahami dengan jelas bentuk dari SK Penetapan Lokasi 

Konsolidasi Tanah itu sendiri. 

Pada tahap persiapan kegiatan konsolidasi tanah 

terdapat penetapan lokasi konsolidasi tanah. Penetapan ini 

dilakukan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan 

Lokasi Konsolidasi Tanah yang ditandatangani oleh 

Bupati/Wali Kota. SK ini dibuat dan diterbitkan oleh 

Bupati/Wali Kota dimana lokasi konsolidasi tanah itu berada. 
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Tujuan dikeluarkannya SK Penetapan Konsolidasi tanah 

adalah agar jelas dan pasti subjek dan objek peserta 

konsolidasi tanah. Dengan teridentifikasinya lokasi, subjek dan 

objek peserta konsolidasi tanah, maka akan mempermudah 

dalam pelaksanaan konsolidasi selanjutnya. SK ini merupakan 

awal dilakukannya kegiatan penataan dalam konsolidasi 

tanah. Sebelum diterbitkan SK penetapan lokasi maka belum 

dapat dilakukan kegiatan penataan atau konsolidasi tanah 

karena dianggap belum tetap atau pasti lokasinya.  

Dalam menyusun Rencana Umum Pelaksanaan KT 

(RUPKT) data lapang yang harus diperoleh dari hasil survei 

pendahuluan adalah : 

 Kesesuaian dengan RTRW 

Rencana Tata Ruang menjadi bagian penting dalam 

mengatur kesesuaian ruang dengan penggunaan tanah, di 

dalam RTRW terdapat pola ruang yang salah satunya 

memberikan arahan terkait peruntukan ruang apakah 

diarahkan untuk pemukiman atau diarahkan untuk non 

pemukiman. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui apakah 

arahan penggunaan tanah yang ada dalam RTRW, sehingga 

dalam menentukan penggunaan tanah pada llokasi 

Konsolidasi tanah dapat disesuiakan dan sejalan dengan 

ketentuan pada RTRW.  

 Aksessibilitas 

Dalam Survei pendahuluan petugas Konsolidasi tanah harus 

memahami bagaimana aksesibilitas yang ada pada rencana 

lokasi KT. Gambaran terhadap bagaimana jaringan jalan 

yang tersedia, aksesibilitas lokasi konsolidasi tanah dengan 

sarana prasana fasilitas sosial maupun fasilitas umum. Data 

dan survei awal ini bermanfaat untuk menetukan kebutuhan 
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pembangunan apa saja yang kira-kira dibutuhkan dalam 

pelaksanaan konsolidasi tanah apakah pelebaran jalan atau 

pembangunan jalan baru atau pembangunan fasos/fasum. 

 Kesediaan pemilik/penggarap tanah 

Bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah dapat dilaksanakan 

apabila peserta Konsolidasi tanah menyetujui dan turut 

berpartipisai dalam konsolidasi tanah sejumlah minimal 80 

%, serta luasan total tanah yang masuk dalam pelaksanaan 

konsolidasi tanah seluas minimal 80 %. 

 Jumlah bidang/persil 

 Keseragaman luas dan bentuk bidang/persil 

 Jumlah peserta 

 Keadaan Topografi 

 Existing Land Use ( Penggunaan Tanah sekarang ) 

Dengan mengacu data tersebut Rencana Umum Pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah (RUPKT) dapat disusun dengan menjelaskan  

mengenai hal-hal sebagai berikut  : 

a. Gambaran Umum kondisi lokasi, 

b. Response masyarakat dan pemerintah terhadap pelaksanaan 

KT, 

c. Rencana Blok secara umum, 

d. Rencana STUP, 

e. Prakiraan biaya, 

f. Rencana Jadwal pelaksanaan 

 

B. Tahap Pendataan 

1. Pendataan pemilik persil/bidang tanah (Subyek ). 

2. Pendataan bidang-bidang tanah (Obyek ). 

3. Pengukuran/pemetaan keliling dan rincikan. 

4. Pengukuran Topografi dan pemetaan penggunaan tanah. 
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 Di dalam tahapan konsolidasi tanah, lokasi konsolidasi tanah 

sebelum ditetapkan harus mendapat persetujuan dari pemilik-

pemilik tanah karena dalam pelaksanaan konsolidasi tanah 

diperlukan adanya unsur partisipatif dari masyarakat. Unsur 

partisipatif ini maksdunya adalah masyarakat dengan sukarela 

setuju bahwa dirinya menjadi peserta konsolidasi tanah. Dalam 

persetujuan tersebut juga tercantum ketentuan-ketentuan atau 

kewajiban-kewajiban peserta konsolidasi tanah yang harus ditaati 

apabila dia telah menyetujui sebagai peserta konsolidasi tanah. 

Ketentuan-ketentuan tersebut seperti adanya pengurangan tanah 

untuk digunakan sebagai STUP (Sumbangan Tanah Untuk 

Pembangunan) dan TPBP (Tanah Pengganti Biaya Pembangunan). 

Dengan adanya persetujuan di awal kegiatan maka peserta telah 

mengetahui bahwa nantinya ada pengurangan dengan besar 

berapa % dari tanahnya untuk STUP dan TPBP. Apabila terdapat 

persetujuan maka tidak ada paksaan dalam kegiatan ini dan 

unsur partisipatif ini terpenuhi. 

Tahap pendataan obyek dan subyek konsolidasi menjadi 

bagian dan bahan penting agar pelaksanaan konsolidasi tanah 

memiliki kepastian siapa saja yang turut serta dalam program KT 

serta dimana saja lokasi tanah dan bagaimana status tanah yang 

akan diikutsertakan dalam program KT.  Sementara proses 

pengukuran batas terluar bidang tanah perlu dilakukan agar 

pelaksanaan KT sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan dan 

terdapat batas yang jelas dengan bidang tanah lain yang 

bersebelahan.  Pengukuran keliling juga bermanfaata di dalam 

melakukan penataan bidang tanah dan melakukan perencanaan 

alokasi penggunaan tanah yang diharapkan dalam KT.  

C. Tahap penataan 

2. Penyusunan Draft Blok/Pra Desain KT 
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3. Musyawarah dengan peserta mengenai pra Desain KT. 

4. Penyusunan Desain KT/Rencana persil KT. 

5. Konfirmasi dengan peserta mengenai Desain KT/Rencana 

persil baru. 

6. Pelepasan Hak Atas Tanah. 

7. Penegasan anah Negara sebagai Obyek Konsolidasi Tanah 

8. Staking out.Realokasi persil baru sesuai Desain KT. 

9. Konstruksi (prasarana jalan, fasos/ fasum) 

10. Penerbitan SK Hak Atas Tanah (hasil KT) 

11. Pendaftaran Hak Atas Tanah / Sertifikasi. 

12. Penyerahan sertifikat hasil Konsolidasi Tanah. 

 

 

Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan diperoleh dari peserta 

Konsolidasi Tanah melalui musyawarah dan digunakan untuk : 

     1. Prasarana Jalan 

     2. Fasilitas Sosial 

     3. Fasilitas Umum 

     4. TPBP ( Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan ) 

     Adapun formula/perhitungan untuk menghitung besarnya TPBP dan 

STUP disajikan sebagaimana berikut:  

 TPBP   =           Biaya Pelaksanaan KT              x  M   =        M2 

                      Perkiraan Harga Tanah stl KT 

% STUP = ____Prasarana, Fasos/Fasum baru + TPBP                      X 

100% 

                Luas Lokasi – Prasarana,Fasos,Fasum yang sudah ada 

 

STUP hendaknya ditetapkan secara transparant kepada semua 

peserta dan mereka hendaknya turut berpartisipasi di dalam 

menentukan STUP. Jumlah besaran STUP ditentukan 

berdasarkan keputusan bersama antara masyarakat dengan pihak 



29 
 

yang terlibat dalam program KT. Simulasi perhitungan STUP 

disajikan sebagaimana gambar berikut: 

 

 

Gambar Simulasi Perhitungan STUP dalam Konsolidasi Tanah 

 

 

Dalam penyelenggaraan KT, terdapat Struktur Organisasi 

Pelaksana sbb : 

      1. TIM PENGENDALI   ( Tingkat Provinsi ) 

      2. TIM KOORDINASI    ( Tingkat Kab./Kota ) 

      3. SATGAS PELAKSANA  K T (Tingkat Pelaksana Lapangan) 

dimana dari keanggotaan tim ini tampak bahwa KT 

diselenggarakan dan dilaksanakan bersama-sama Pemda, dan 

Instansi  terkait hingga tingkat terbawah. 

 

A. Tim Pengendali 

Susunan Tim Pengendali 

1. Gubernur KDH               : Pembina 
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2. Kakanwil BPN                : Ketua 

3. Ketua Bappeda              : Wkl Ketua merangkap Anggota 

4. Kabid Peng&Pen             : Sekretaris merangkap Anggota 

5. Ka. Biro Pem. Tk I           : Anggo 

6. Ka. Dinas P U  Prov.        : Anggota 

7. Kabid SP2                         : Anggota 

8. Kabid HTPT                      : Angota 

 

Tugas Tim Pengendali memiliki tugas diantaranya untuk : 

 1. Melakukan pengendalian & evaluasi pelaks KT 

 2. Memecahkan pemecahan masalah pelaks KT & melakukan  

     langkah tindak lanjut. 

 

B. Tim Koordinasi  

1. Bupati/walikota Ketua merangkap anggota 

2. Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota 

Wakil ketua/anggota 

3. Kabid Bappeda yang membidangai 
pertanahan/agraria 

anggota 

4. Kepala bagian pemerintahan anggota 

5. Kabid dinas/kantor yang 
membidangi PU/Cipta Karya 

anggota 

6. Kabid dinas/kantor yang 
membidangi pertanian(dalam hal 

tanah pertanian) 

anggota 

7. Kabid dinas/kantor yang 

membidangi tata kota 

anggota 

8. Camat setempat anggota 

9. Kasi Pengaturan dan Penataan Sekretaris merangkap 
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Pertanahan anggota 

10. Kasi Survey, pengukuran dan 
pemetaan 

anggota 

 

 

Sementara untuk tugas Tim Koordinasi diantaranya adalah:  

 Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan KT 

 Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat 

 Melakukan musyawarah, tentang besar STUP, bentuk, cara 

pembayaran kompensasi, penempatan/realokasi bidang 

tanah hasil KT 

 Mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan desain KT 

 Mengatur/mengarahkan peruntukkan dan penggunaan 

tanah pengganti biaya pelaksanaan (TPBP) 

 Memecahkan dan menangani masalah yang timbul dalam 

pelaksanaan KT 

 Lain-lain yang dianggap perlu 

 

C. Tim Satuan Tugas (Satgas) 

1. Kasi Pengaturan &Penataan Pertanahan ketua 

2. Kasi/kasubsi/staf senior pada seksi Hak 

Tanah dan Pendaftaran Tanah 

Koordinator lapangan 

3. Kasubsi/staf senior pada Seksi Hak Tanah 

dan Pendaftaran Tanah 

Satgas pengumpul 

data yuridis 

4. Kasubsi Landreform & Konsolidasi 

tanah/staf senior pada Seksi pengaturan & 

Penataan Pertanahan 

Satgas pengumpul 

data yuridis 

5. Kasubsi/staf senior seksi survey dan 

pemetaan tematik 

Satgas pengukuran & 

pemetaan 
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Adapun beberapa tugas yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas 

adalah sebagai berikut:   

• Menyiapkan bahan dan materi penyuluhan  

• Membantu pelaksanaan kegiatan penyuluhan 

• Melakukan penjajagan lokasi 

• Membuat sket (gambar kasar) bidang-bidang tanah jika 

belum tersedia peta bidang tanah 

• Mengumpulkan data yuridis dan menarik surat-surat bukti 

kepemilikan atau penguasaan tanah asli dan memberikan 

tanda terima 

• Membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah dilakukan 

pendataan 

• Melaksanakan pengukuran keliling dan pemetaan keliling 

• Melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang 

tanah, penggunaan tanah dan topografi 

• Menyiapkan berita acara rapat/musyawarah 

• Membantu kepala kantor dalam hal pelepasan hak atas 

tanah obyek KT 

• Membuat rencana blok (blok Plan) 

• Membuat desain KT 

• Melaksanakan  realokasi Desain KT 

• Membuat laporan pelaksanaan kegiatan 

 

6. Sedikitnya 1 orang petugas ukur seksi 

survey, pengukuran & pemetaan (atau 

surveyor berlisensi) 

Satgas pengukuran & 

pemetaan 

7. Sekretaris/staf kantor desa/kelurahan Sebagi pembantu 

satuan tugas 


