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ASPEK 

 HUKUM KONSOLIDASI TANAH 
 

Tanah obyek Konsolidasi Tanah terdiri dari tanah negara 

non pertanian dan atau tanah hak, baik di wilayah perkotaan 

maupun pedesaan yang telah ditegaskan oleh Kepala Badan 

Pertanahan Nasional untuk di Konsolidasi. Hasil akhir dari 

kegiatan Konsolidasi Tanah adalah sertipikat dari hasil penataan. 

Pelaksaan kegiatan Konsolidasi Tanah adalah BPN berkoordinasi 

dengan Pemerintah Daerah. Sedangkan peserta Konsolidasi Tanah 

adalah para pemilik tanah baik secara perorangan maupun secara 

bersama, serta badan hukum publik atau badan hukum 

Pemerintah yang menyatakan persetujuanya untuk ikut serta 

dalam kegiatan Konsolidasi Tanah. Peran serta para pemilik tanah 

secara aktif, merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan 

pelaksanaan Konsolidasi Tanah sumber pembiayaan kegiatan 

adalah APBN dan swadaya. Pembiayaaan di luar APBN mengikuti 

standar yang berada dalam PP No. 128 Tahun 2015 yaitu Berupa 

Pelayanan Konsolidasi Tanah swadaya untuk Pertanian dan Non 

Pertanian. 

Penyelenggara Konsolidasi Tanah  

 Seperti halnya kegiatan lain, pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

melalui prosedur atau taahapan kegiatan. Aturan mengenai 

petunjuk teknis tercantum dalam Surat Edaran Direktorat 

Konsolidasi Tanah, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, 

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan 

Nasional tahun 2018 terdiri dari 19 langkah yaitu: 

1. Pembentukan Tim Penyelenggara Konsolidasi Tanah 

2. Pemilihan Lokasi 

MODUL 

III 
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3. Bimbingan Masyarakat Dan Penjajakan Kesepakatan 

- Penyusunan sket rencana awal penataan (skecth block plan) 

- Bimbingan masyarakat 

- Penjajakan kesepakatan 

4. Penetapan Lokasi 

5. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis 

- Pengumpulan data fisik (pengukuran bidang 

tanah/rincikan) 

- Pengumpulan data yuridis (identifikasi subyek dan obyek 

peserta konsolidasi tanah) 

6. Penyusunan desain konsolidasi tanah 

7. Pelepasan Hak Atas Tanah 

8. Penegasan tanah sebagai obyek konsolidasi tanah 

9. Pemindahan desain konsolidasi tanah ke lapangan 

10. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan 

Sertipikat Hak Atas Tanah. 

Dari keseluruhan tahap itu, tahap awal atau persiapan 

sangat menentukan keberhasilan program tahap persiapan pada 

dasarnya menyiapkan kelengkapan teknis. 

Pemilihan lokasi sebaiknya merupakan hasil rekomendasi 

dari kegiatan potensi konsolidasi tanah yang dilakukan oleh 

Kanwil BPN. Pemilihan lokasi sudah langsung menunjuk pada 

tingkat  desa/kelurahan. Pemilihan tersebut berdasarkan analisis 

spasial dan analisis lainnya dari berbagai aspek. Disamping itu 

lokasi yang dituju merupakan daerah prioritas pembangunan oleh 

pemerintah daerah. 

Setelah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan konsolidasi tanah 

melalui Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi, lalu dimulai 

dikomunikasikan dan koordinasi kepada perangkat pemerintah 
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Daerah dan Kepala Desa. Agenda berikutnya adalah menyuluhan 

kepada msyarakat calon peserta Konsolidasi Tanah. Isi 

penyuluhan terkait penyelenggaraan konsolidasi tanah pada masa 

penyuluhan ini materi disampaikan sejelas-jelasnya agar 

masyarakat mengerti dan mau terlibat dalam kegiatan konsolidasi 

tanah. 

Kegiatan konsolidasi tanah dimulai dengan pengambilan data 

kondisi eksisting, yaitu meliputi pendataan subyek obyek tanah 

dan pengukuran bidang tanah, serta pemetaan topografi dan 

penggunaan tanah. Hasil dari pendataan tersebut kemudian 

menjadi dasar dalam pembuatan desain blok. Desain blok 

kemudian dibawa kedalam musyawarah dengan masyarakat.  

1. Pembuatan peta keliling lokasi konsolidasi tanah 

Pengukuran batas keliling lokasi dilaksanakan, 

berdasarkan penunjukan dari pemilik bidang tanah terluar 

lokasi konsolidasi tanah, dan dapat dilakukan apabila telah 

terpasang tanda-tanda batas pada bidang tanah tersebut, 

sedapat mungkin juga dilaksanakan pengukuran jalur-jalur 

jalan, sungai maupun tanda-tanda alam lainnya didalam lokasi 

konsolidasi tanah. 

Dalam pengukuran keliling sedapat mungkin dipasang 

titik Kerangka Dasar Koordinat Nasional ( KDKN) orde 4, 

adapaun KDKN orde 4 tersebut berfungsi sebagai titik ikat 

dalam pengukuran bidang tanah untuk pembuatan peta 

pendaftaran maupun peta dasar pendaftaran. Apabila tidak 

dipasang KDKN orde 4, setidaknya ada tanda batas bidang 

tanah terluar yang berupa tanda batas “tetap” (beton, besi) dan 

dapat berfungsi sebagai titik-titik ikat bidang tanah dilokasi 

konsolidasi. Data hasil pengukuran keliling batas lokasi 
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konsolidasi tersebut diatas kemudian dihitung dan digambar 

sesuai format dan ketentuan dalam pembuatan peta. 

 

2. Pembuatan peta  bidang tanah 

Pengukuran-pengukuran rincikan bidang tanah ini 

dilaksanakan menurut kententuan pengukuran detail bidang 

tanah yang berlaku dengan berdasarkan pada : 

a. Prinsip dasar penunjukan batas-batas tanah dan 

pemasangan tanda batasnya dilakukan oleh pemegang hak 

atas tanah atau kuasanya, dan berdasarkan kesepakatan 

dengan pemegang hak atas tanah atau kuasanya dari 

bidang tanah yang berbatasan. 

b. Penunjukan batas yang telah disepakati tersebut diatas, 

maka petugas pengukuran bidang tanah menetapkan batas 

bidang tanah. 

c. Dalam hal pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak 

hadir dalam waktu yang ditentukan, petugas pengukuran 

bidang tanah berdasarkan penunjuk hak atas tanah 

menetapkan batas sementara. 

d. Pengukuran dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah 

pengukuran kadastral bidang tanah, dengan mengambil 

data-data berupa angka-angka ukur, sket bidang, 

bangunan dan lain-lain yang dituangkan dalam formulir 

Gambar Ukur (Veld Werk-DI.107). 

Pembuatan peta, yang hasilnya berupa peta kavling 

yang menggambarkan semua ukuran dan bentuk serta posisi 

tiap bidang tanah dalam lokasi, termasuk bangunan-

bangunan yang ada dalam lokasi. Mencocokan hasil 

pengukuran dengan luas tanah menurut bukti-bukti hak 

seperti pipil, girik, sertipikat, akta-akta peralihan hak dan 
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sebagainya. Dengan ketentuan bahwa apabila terjadi 

perbedaan luas tanah maka luas yang dipakai adalah luas 

hasil pengukuran kadasteral tersebut. 

Pengukuran/pemetaan detail topografi dan pemetaan 

penggunaan tanah yang digunakan sebagai peta kerja/dasar 

dalam ranga pembuatan peta desain tata ruang lokasi. 

Setelah secara teknis rencana desain blok dibuat, 

selanjutnya adalah penyuluhan yang dilakukan oleh petugas 

tim koordinasi kabupaten/kota. Tugas tim ini adalah 

mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan 

mengadakan musyawarah dengan peserta konsolidasi tanah. 

Sasaran yang harus dicapai dalam musyawarah adalah: 

1. Penetapaan lokasi Konsolidasi Tanah dapat dilaksanakan 

apabiula sekutang-kurangnya 85% dari luas seluruh 

areal tanah yang akan dikonsolidasikan,menyatakan 

persetujuanya. 

2. Untuk mencapati kesepakataan mengenai sumbangan, 

anatara lain untuk menjelaskan bahwa  Tanah untuk 

Pembangunan (TP) adalah bagian dari obyek Konsolidasi 

Tanah yang disediakan untuk pembangunan prasarana  

jalan dan fasilitas umum lainya, serta untuk tanah biaya 

pengganti biaya pelaksanaan. Dengan harapan dapat 

mengasilkan kesepakatan sumbangan wajib untuk tanah 

pembangungan (TP). 

Sistem yang lazim digunakan dalam penetapan 

besaranya TP adalah berdasrkan perhitungan luas, 

perhitungan Nilai/Harga tanah dan berdasrkan perhitungan 

campuran antara luas tanah dengan harga tanah. 
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Penetapaan TP yang berdasrkan perhitungn luas yaitu TP, 

dalam bentuk tanah : 

a. Dalam rangka pelaksaan penataan penguasaan dan 

pengunaan tanah obyek Konsolidasi Tanah, para peserta 

menyerahkan sebagian tanahnya sebagai sumbangan 

tanah untuk pembangunan yang akan dipergunakan 

untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas 

umum lainya dan pembiayaan pelaksanaan Konsolidasi 

Tanah 

b. Besarnya sumbangan tanah untuk pembangunan, 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama peserta 

Konsolidasi Tanah dengan mengacu kepada rencana tata 

ruang. 

 

Kesepakatan untuk Tanah Pembangunan, berdasarkan 

perhitungan nilai/harga tanah dalam bentuk uang antara 

lain apabila peserta konsolidasi hanya mempunyai tanah 

dalam luasan yang terlalu kecil, sehingga tidak mungkin 

menyerahkan sebagian tanahnya sebagai sumbangan tanah 

untuk pembangunan. Maka dapat mengganti sumbangan 

tersebut dengan uang atau bentuk lainnya yang disetujui 

bersama oleh para peserta konsolidasi. 

Berdasarkan perhitungan campuran antara luas tanah 

dengan harga tanah. Dihitung biaya pematangan tanah 

secara gotong royong, dibandingkan harga tanah per M2, 

sehingga masing bidang tanah dibebankan biaya 

pematangan tanah sesuai luas.  

Untuk mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan 

desain konsolidasi tanah (desain penataan penguasaan 

pemilikan dan penggunaan tanah) menjadi tanggung jawab 



39 
 

dari tim koordinasi kabupaten/kota hasil musyawarah 

kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan, sehingga 

perlu ditanamkan pengertian akan manfaat dan pentingnya. 

Untuk itu diperlukan pendekatan yang sungguh-sungguh 

kepada msyarakat dan dilakukan secara terintegrasi dengan 

unsur-unsur instansi terkait, sehingga program 

pembangunan lainnya dapat disinkronkan. 

Pelaksaan Konsolidasi Tanah 

Pengaturan bentuk-bentuk bidang tanah yang semula 

terpecah-pecah atau tidak beraturan menjadi bidang tanah yang 

teratur baik bentuk maupun tata letaknya dilakukan dengan cara 

penggeseran letak, penggabungan, pemecahan, penukaran, 

penataan, penghapusan dan pengubahan. 

Pengaturan bentuk bidang tersebut diatas dilengkapi 

prasarana dan fasilitas yang diperlukan seperti jalan jalur hijau 

dan sebagainya sehingga menghasilkan pemanfaatan tanah yang 

optimal dan memenuhi berbagai persyaratan. Pengaturan tersebut 

dituangkan dalam bentuk peta desain konsolidasi tanah. Peta 

yang telah disahkan akan dilanjutkan dengan kegiatan staking out 

dan pekerjaan konstruksi. 

Kegiatan staking out  merupakan kegiatan pemasangan 

patok-patok berdasarkan peta desain konsolidasi tanah yang telah 

disetujui oleh peserta dan disahkan Kepala Kantor Pertanahan, 

BAPPEDA. 

Kegiatan staking out meliputi pengukuran dan pemasangan 

patok-patok batas kavling baru, dan pemasangan pancang-

pancang badan jalan/parit prasarana umum lainnya.  

Penyelesaian Hak Atas Tanah peserta konsolidasi tanah 

pelaksanaannya antara lain dibantu oleh satuan tugas 
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pelaksanaan konsolidasi tanah, yang mempunya tugas antara lain 

: 

a. Melaksanakan tugas-tugas konsolidasi tanah. 

b. Berfungsi sebagai panitia pemeriksa Tanah A yang 

dengan data yang ada dapat menyusun risalah 

pemeriksaan tanah untuk menerbitkan Surat Keputusan 

Pemberian Hak Atas Tanah oleh pihak yang berwenang. 

c. Berfungsi sebagai tim penyidik tanah sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Produk yang dilampirkan dalam rangka penyelesaian hak 

atas tanah ialah : 

a. Peta Desa Konsolidasi Tanah yamg telah disetujui peserta 

dan disahkan Kepala Kantor Pertanahan, BAPPEDA dan 

DPU. 

b. Pelepasan Hak Atas Tanah sekaligus surat tanda bukti 

pemilikan penguasaan tanah yang asli. 

c. Usulan penegasan tanah negara menjadi tanah obyek 

Konsolidasi Tanah ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi, kemudian diterbitkan SK. Penegasan 

oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Propinsi. 

d. SK. Pemberian Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan. Diterbitkan setelah dilengkapi 

dengan persyaratan permohonan Konsolidasi Tanah 

berupa : 

1. Surat permohonan Konsolidasi Tanah 

2. Gambar Lokasi Tanah 

3. Skesta rencana pembagaian bidang tanah/Rencana 

Desain Konsolidasi Tanah 
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4. Fotocopy sertipikat/PetukLetter C 

5. Akta jual beli/hibah/pembagian hak bersama 

6. Surat kuasa. 

7. Surat pertanyaan persetujuan ikut kegiatan 

Konsolidasi Tanah 

8. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan 

apabila obyek Konsolidasi Tanah belum sertipikat. 

9. Daftar peserta 

10. Surat keterangan waris, dilengkapi apabila subyek 

hak telah meninggal dunia. 

11. Pelepasan Hak Atas Tanah sekaligus surat tanda 

bukti mpemilikan penguasaan tanah yang asli. 

12. Tanda bukti diri/KTP 

e. Hasil akhir dari kegiatan penyelesaian hak atas tanah 

adalah pendaftaran SK. Hak Atas Tanah, melalui Kepala 

Seksi Hubungan Hukum. Penerbitan sertipikat dan 

penyerahan sertipikat tanahnya kepada peserta 

Konsolidasi Tanah.  

 

Konsolidasi Tanah dan Kawasan Permukiman 

Konsep Konsolidasi Tanah diakomodir dalam UU No.1 

Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. 

Pasal-pasal yang menyebutkan Konsolidasi Tanah di dalam 

UU No. 1 Tahun 2011 sebagai berikut : 

Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, 

perumahan, dan kawasan permukiman dapat dilakukan 

melalui 

a. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung 

dikuasai negara. 

b. Konsolidasi Tanah oleh pemilik tanah. 
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c. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik 

tanah. 

d. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik 

negara atau milik daerah sesuai dengan ketentua 

peraturan perundang-undangan. 

e. Pendayagunaaan tanah negara bekas tanah terlantar. 

f. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan 

umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 108: 

(1) Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 

106 huruf b dapat dilakukan di atas tanah milik 

pembegang hak atas tanah dan/atau di atas tanah 

negara yang digarap oleh masyarakat. 

(2) Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaskud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan kesepakatan: 

a. Antar pemegang hak atas tanah 

b. Antar penggarap tanah negara atau 

c. Antar penggarap tanah negara dan pemegang hak 

atas tanah. 

(3) Konsolidasi Tanah dapat dilaksanakan apabila mpaling 

sedikit 60% (enam puluh persen) dari luas seluruh areal 

tanah yang akan dikonsolidasikan menyatakan 

persutujuanya. 

(4) Kesepakatan paling sedikit 60% (enam puluh persen) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi 

hak masyarakat sebesar 40% (empat puluh persen) 

untuk mendaptkan aksesbilitas. 
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Pasal 109 

(1) Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaskud dalam pasal 

106  huruf b dapat dilaksanakan bagi pembangunan 

rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun. 

(2) Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah dilakukan oleh 

bupati/walikota. 

(3) Khusus untuk DKI Jakarta  penertapan lokas 

Konsolidasi Tanah ditetapkan oleh Gubernur 

(4) Lokasi Konsolidasi Tanah yang sudah ditetapkan 

sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak 

memerlukan izin lokasi. 

Pasal 110 

Dalam pembangunan rumah umum dan rumah swadaya 

yang didirikan di atas tanah hasil konsolidasi, pemerintah 

wajib memberikan kemudahan berupa: 

a. Sertifikasi hak atas tanah. 

b. Penetapan lokasi. 

c. Desain konsolidasi dan 

d. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum 

Pasal 111 

(1) Sertifikasi terhadap pemilik tanah hasil Konsolidasi 

Tidak dikenal bea perolehan hak atas dan dan 

bangunan. 

(2) Sertifikasi terhadap penggarap tanah negara hasil 

konsolidasi tanah dikenal bea perolehan hak atas tanah 

dan bangungan. 

Pasal 112 
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(1) Konsolidasi Tanah dapat dilaksanakan melalui kerja 

sama dengan badan hukum. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaskud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara 

penggarap tanah negara dan/atau pemegang hak atas 

tanah dan badan hukum dengan prinsip kesetaraan 

yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. 

 

Pelepasan Hak 

Terdapat 2 (dua) macam hak atas tanah yang merupakan obyek 

Konsolidasi Tanah yaitu :  

1. tanah milik adat baik yang sudah terdaftar (sertipikat) 

maupun yang belum terdaftar; 

2. Tanah negara 

 

A. Permohonan tanah milik adat yang dapat dikonversi langsung 

apabila alat bukti haknya dinyatakan lengkap. Menurut PP No 

24 Tahun 1997 alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah 

berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran 

hak-hak lama dinyatakan lengkap apabila dokumen-

dokumenya berupa : 

1. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan 

Overshrijvings Ordonanantie (S:1834-27) sejak berlakunya 

UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di 

daerah yang bersangkutan atau grosse akta hak eigendom 

yang bersangkutan di konversi menjadi hak milik atau, 

2. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan 

Peraturan Swapraja yang bersangkutan atau, 
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3. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan 

Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pemberian 

dan Pembeharuan beberapa Hak Atas Tanah serta pedoman 

mengenai Tata Cara Kerja bagi pejabat-pejabat yang 

bersangkutan atau, 

4. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang 

berwenang baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA 

yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang 

diberikan,tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang 

disebut didalamnya atau, 

5. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan 

Verponding Indonesia Sebelum Berlakunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 atau, 

6. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang 

dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/ 

Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan 

Pemerintah ini dengan disertai atas hak yang dialihkan, 

7. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT 

Yang tanahnya belum dimusnahkan dengan disertai alas 

hak yang diahlikan, 

8. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum 

atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak diwakafkan, 

9. Risalah lelang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang 

yang tanahnya belum dinaskahkan dengan disertai alas hak 

dialihkan, 

10. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti 

yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, 
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11. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan diserai 

alas hak yang dialihkan 

12. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama 

apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II,VI dan 

VII Ketentua-Ketentua konversi UUPA 

 

Surat atau alat bukti hak 

1. Alat bukti yang dinyatakan tidak lengkap 

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-

alat pembuktian, maka penaskahan hak dapat dilakukan 

berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang 

bersangkutan selama (dua puluh) tahun atau lebih secara 

berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-

pendahulunya dengan syarat; 

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik 

dan secara terubka oleh yang bersangkutan sebagai 

yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh 

kesaksian orang yang dapat dipercaya 

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama 

pengumuman sebagaimana dimaskud dalam Pasal 26 

PP No 24 tahun 1997 tidak dipermasalahkan oleh 

masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang 

bersangkutan ataupun pihak lainya 

2. Alat bukti yang dinyatakan tidak ada 

Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah tidak 

ada, maka permohonan tersebut harus disertai dengan: 

a. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-

hal sebagai berikut: 
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 Bahwa pemohon telah menguasai secara nyata 

tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau 

lebih secara berturut-turut yang telah memperloleh 

penguasaan iu dari pihak atau pihak-pihak lain yang 

telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan 

pemohon dan pendahuluanya tersebut berjumlah 20 

tahun atau lebih 

 Bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan 

dengan itikad baik 

 Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat 

dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh 

masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang 

bersangkutan 

 Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa 

 Bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal 

yang tidak sesuai dengan kenyataan penandatangan 

bersedia dituntut di muka hakim secara pidana 

b. Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-

kurangnya  2 (dua) orang saksi yang kesaksianya dapat 

dipercaya karena fungsinya sebagai tetua adat setempat 

dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal 

di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan 

tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai 

derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun 

horizontal yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh 

pemohon dalam surat pernyataan : 

 Penguasaan fisik 20th/lebih secara berturut turut  

 Surat pernyataan sumpah di hadapan panitia 

dilengkapi keterangan dari sekurang-kurangnya 2 

orang saksi (tetua adat lama)  
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 Kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota 

Panitia. 

c. Surat pernyataan yang berisi bahwa fisik tanahnya 

secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri bahwa 

tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa bahwa 

apabila penandatanganan memalsukan isi surat 

pernyataan bersedia dituntut di muka Hakim secara 

pidana maupun perdata karena memberikan keterangan 

palsu 

 

B. Tanah Negara 

Tanah negara adalah tanah yang belum dilekati dengan 

hak atas tanah berdasarkan UUPA seperti: Hak Milik (HM), Hak 

Guna Usaha(HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) 

dan hak-hak lainya. Namun demikian biasanya di atas tanah 

negara juga pada umunya sudah ada hubungan hukum dalam 

derajat terntentu. Hubungan itu belum dapat disebut sebagai 

hak atas tanah, namun hubungan itu sudah ada sebagai 

hubungan yang mendahului hak atas tanah. 

Secara substansial, tanah Negara pada rezim sebelum 

UUPA dapat dikelompokkan pada 2 (dua) perbedaan utama 

yaitu antara vrijlandsdomein (tanah negara bebas) dan 

onvrijlandsdomein (tanah negara tidak bebas) di dalam sistem 

hukum tanah Nasional tidak dikenal perbedaan substansi yang 

sedemikan rupa, karena secara konspesional seluruh tanah di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanah yang 

dikuasai oleh Negara berdasarkan hak menguasai dari Negara 

(HMN). 

Menurut Effendi Perangin ada 4 (empat) kemungkinan 

tipologi/jenis dari tanah negara yaitu: 
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1. Semua Tanah Negara 

 Pada jenis/tipologi ini berarti tanah negara yang sejak 

semula berstatus tanah negara belum pernah ada hak 

pihak tertentu selain negara. Tanah negara jenis ini tentu 

sudah sangat sulit ditemukan pada daerah yang 

berpenduduk 

2. Bekas Tanah Partikelir 

Tanah negara bekas tanah partikelir merupakan 

konskuensi dari UU No 1 tahun 1958 yang menghapus 

tanah partikelir di Indonesia pengahpusan tersebut 

menyebabkan tanah partikelir menjadi tanah negara. 

3. Bekas Tanah Hak Barat 

Tanah negara bekas tanah hak barat merupakan 

implikasi yuridis dari ketentua konversi tanah-tanah hak 

barat yang menyatakan bahwa tanggal 24 september 1980 

merupakan habisnya waktu berlaku dari bekas tanah hak 

barat (kecuali sudah dikonversi menjadi Hak Milik). Batas 

waktu pengajuan permohonan tanah negara bekas hak 

barat agar dapat berdasarkan PMDN 3 tahun 1979 adalah 

tanggal 24 september 1980. Perlu diingat sekarang atau 

kapan pun permohonan hak di atas tbekas tanah hak barat 

itu masih boleh dilakukan akan tetapi tidak lagi 

dihubungkan dengan PMDN No 3 Tahun 1979 tentang 

Ketentuan-Ketentuan mengenai permohonan dan 

pemberian Hak Baru atas tanah asal Konversi hak-hak 

barat. 

4. Bekas Tanah Hak 
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Suatu tanah hak dapat menjadi tanah negara 

karena hak yang ada di atasnya dicabut oleh yang 

berwenang dilepaskan secara sukarela oleh yang berhak, 

habis jangka waktunya, karena pemegang hak bukan 

subjek selanjunya, PP No 40 tahun 1996 menyatakan 

bahwa terjadinya tanah negara dari tanah hak bisa juga 

karena hak atas tanah itu dibatalkan. 

Proses terjadinya tanah negara dapat diklasifikasikan 

karena hal-hal sebagai berikut: 

a. Tanah negara yang sejak semulah merupakan tanah 

negara tanah ini merupakan tanah yang sejak berdirinya 

negara indonesia belum pernah dilekati sesuatu hak 

atas tanah apapun 

b. Tanah negara yang berkenaan dengan UU/karena 

ketentua UU menjadi tanah negara. Tanah negara ini 

sebelumnya merupakan tanah hak akan tetapi dengan 

adanya perubahan politik pertanahan maka dilikuidasi 

menjadi tanah negara. 

c. Tanah negara yang berasal dari tanah hak yang telah 

berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi. 

d. Tanah negara yang berasal dari tanah hak dan telah 

berakhir jangka waktunya serta dengan kebijakan politik 

pertanahan tidak boleh diperpanjang lagi. 

e. Tanah negara yang karena penertapan pemerintah 

menjadi tanah negara. Penertapan sesuatu area menjadi 

hutan lingung, kawasan konservasi suaka margastwa 

dan sebagainya merupaka contoh konkrit dari tanah 

negara ini 
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f. Tanah yang menjadi tanah negara akibat daru suatu 

perbuatan hukum karena suatu pelepasan atau 

penyerahan hak 

g. Tanah negara yang karena sesuatu peristiwa menjadi 

tanah negara seperti tanah timbul (aanslibbing). 

h. Tanah negara yang karena suatu perbuatan menjadi 

tanah negara misalnya diterlantarkan. 

Ketika bidang tanah masih berstatus sebagai tanah 

negara, maka proses penertibtan sertipikatnya harus 

melalui proses permohonan hak. Langkah-langkahnya 

pertama-tama pihak yang memiliki kepentingan 

mengajukan permohonan hak kepada pihak yang 

berwengan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala 

BPN No 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan 

Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran 

Tanah. 

A. Pelepasan Hak Atas Tanah 

Dalam rangka penataan kaveling-kaveiling baru yang 

telah disetujui dan disepakati oleh peserta. Dilakukan 

pelepasan hak atas tanah oleh peserta menjadi tanah Negara 

untuk selanjutnya dilakukan penataan yang dituangkan 

dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah obyek 

konsolidasi tanah. 

Pelepasan hak atas tanah dituangkan dalam Surat 

Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang memuat 

klausul: 

1. Menyatakan bahwa status tanah menjadi tanah yang 

dikuasai langsung oleh Negara. 
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2. Pemberian kembali hak atas tanah kepada peserta dan 

penerima prasarana, sarana dan TUB 

3. Surat bukti kepemilikan dan penguasaan tanah 

dinyatakan tidak berlaku lagi dan ditindaklanjuti secara 

administrasi pertanahan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undang. 

Surat pertanyaan pelepasan Hak Atas Tanah tersebut 

ditanda-tangani oleh masing-masing peserta atau kuasanya 

dan ditandatangai 2 (dua) orang saksi di hadapan Kepala 

Kantor Pertanahan  disertai dengan penyerahan asli surat-

surat bukti pemelikan dan penguasaan tanah. Pernyataan 

pelepasan hak atas tanah tersebut ditrerima Oleh Kepala 

Kantor Pertanahan yang dituangkan dalam bentuk Surat 

Pertanyaan penerimaan Pelepasan Hak Atas Tanah. 

Dalam hal status tanahnya berupa tanah negara 

pelepasan penguasaan tanah disaksikan oleh Kepala 

Desa/Lurah dan Camat setempat. 

Dengan dilakukanya pelepasan hak atas tanah oleh 

peserta pemerintah memiliki kewengangan untuk menata 

kembali penggunaan dan penguasaan tanah sesuai desain 

konsolidiasi tanah hasil musyawarah peserta pelepasan hak 

atas tanah dan/atau garapan oleh peserta harus mendapat 

jaminan dari Pemerintah Daerah dan Kepala Kantor 

Pertanahan bahwa bidang tanah hasil penataan tersebut 

akan diserahkan kembali kepada peserta dengan 

memberikan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelepasan hak 

atas tanah adalah: 
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1. Peserta diharuskan datang ke Kepala Kantor Pertanahan 

untuk membuat Surat Pernyataan Hak Atas Tanah 

kepada Negara. 

2. Apabila tanah tersebut sudah bersertipikat dan 

diagunkan/dijadukan jaminan kredit pada salah satu  

bank maka harus ada persetujuan dari pihak kreditur 

yang bersangkutan. Untuk itu Kepala Kantor Pertanahan 

setempat perlu memberitahukan secara tertulis kepada 

kreditur dan atau ada permasalahan lainnya maka agar 

diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undang yang berlaku. 

3. Apabila tanah yang bersangkutan merupakan pemilikan 

bersama, misalnya suami-istri maka yang menandatangai 

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah adalah 

suami-istri secara bersama-sama. 

4. Persetujuan pada tanah-tanah aset pemerintah berasal 

dari instansi yang bersangkutan yang dikuatkan oleh 

pejabat kantor/instansi tersebut. 

5. Semua ASLI bukti-bukti hak atas tanah baik yang sudah 

terdaftar maupun belum terdaftar WAJIB diserahkan 

oleh pemegang hak atas atau kuasanya atau pihak lain 

yang berkepentingan kepada Kepala Kantor Pertanahan 

melalui tim pelaksana dan diberikan tanda terima (FORM 

KT-4319). 

 

Penegasan Tanah Sebagai Obyek Konsolidasi Tanah 

 Setelah dilakukan pelepasan hak atas tanah, Kepala 

Kantor Pertanahan mengajukan usulan penegasan tanah obyek 

konsolidasi tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional untuk diterbitkan surat keputusan 
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penegasan tanah obyek konsolidasi tanah sebagaimana 

keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

2003 tentang Pelimpahan Kewenangan pemberian Keputusan 

Penegasan Tanah sebagai obyek Konsolidasi Tanah. 

 

Usulan pengegasan tanah obyek Konsolidasi tanah 

melampirkan berkas-berkas sebagaimana berikut sebagai dasar 

penerbitan surat keputusan penegasan tanah obyek konsolidasi 

tanah yakni : 

1. Surat keputusan penetapan lokasi Konsolidasi Tanah 

2. Peta rincikan lokasi Konsolidasi Tanah. 

3. Peta RT RW/RDTR 

4. Daftar subyek dan obyek Konsolidasi tanah. 

5. Berita acara kesepakatan hasil desain Konsolidasi tanah 

6. Daftar subyek dan obyek hasil desain konsolidasi tanah 

7. Daftar surat pernyataan persetujuan desain konsolidasi 

tanah 

8. Daftar surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah 

9. Pernyataan penerimaan pelepasan Hak Atas Tanah 

10. Peta desain konsolidasi tanah 

11. Keterangan riwayat tanah yang telah dikeluarkan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan 

12. Lain-lain yang diperlukan 

Keputusan penegasan tanah obyek konsolidasi tanah 

memuat tentang penegasan mengenai tanah yang dilepaskan 

akan diberikan kembali kepada peserta konsolidsai tanah sesuai 

dengan konsolidasi tanah dengan suatu hak atas tanah.’ 

Pemindahan Desain Konsolidasi Tanah Ke Lapangan 
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Pelaksanaan permindahan desain konsolidasi tanah ke 

lapangan dilakukan setelah diterbitkanya surat keputusan 

penegasan tanah obyek konsolidasi tanah dengan berpedoman 

pada desain konsolidasi tanah dan perhitungan luas masing-

masing kaveling baru dan TP yang telah disetujui dan ditetapkan 

berdasrkan hasil musyawarah dengan peserta dan instansi terkait 

pekerjaan pemidahan desain ini disaksikan oleh peserta hasil 

pemindahan desain konsolidasi tanah ke lapang digunakan 

sebagai acuan pembuatan peta bidang. 

Pekerjaan pemindahan desain tersebut meliputi : 

1. Pengukuran dan penempatan patok batas kaveling baru setiap 

peserta prasarana sarana dan TUB (jika ada) berdasarkan 

desain konsolidasi tanah 

2. Penunjukan bidang tanah kaveling baru kepada peserta oleh 

tim pelaksana 

Kegiatan pemindahan desain konsolidasi tanah ke lapanngan 

tersebut kemudian menghasilkan hal sebagai berikut: 

a. Berita acara pemidahan desain konsolidasi tanah ke   

lapangan  yang ditandatangani oleh tim pelaksana dan 

peserta 

b. Gamber ukur bidang-bidang tanah hasil pemindahan desain 

konsolidasi tanah ke lapang yang ditandatangani oleh 

peserta dan/atau diketahui oleh aparat desa/Kelurahan 

untuk memenuhi azas persetujuan batas sebelah 

menyebalah Gambar ukur kemudian akan digunakan untuk 

pembuatan peta bidang tanah gambar ukur akan digunakan 

sebagai dasar pembuatan Peta Pendaftaran Tanah yang 

menjadi lampiran Surat Keputusan Pemberian Hak Atas 

Tanah. 
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PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS 

TANAH DAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH 

1. Penerbitan Surat Keputusan Pemberihan Hak Atas Tanah 

Penerbitan surat keputusan pemberian Hak Atas Tanah oleh 

Kepala Kantor Pertanahan dilakukan setelah diperoleh Surat 

Keputusan penegasan obyek konsolidasi tanah dilampiri 

dengan: 

a. Surat keputusan penertapan lokasi konsolidasi tanah 

b. Peta rincika lokasi konsolidasi tanah 

c. Peta RTRW.RDTR 

d. Daftar subyek dan obyek konsolidasi tanah 

e. Berita acara kesepakatan hasil desain konsolidasi tanah 

f. Daftar subyek dan obyek hasil desain konsolidasi tanah 

g. Daftar surat pertanyaan persetujuan desain konsolidasi 

tanah 

h. Daftar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah 

i. Pernyataan penerimaan pelepasan hak atas tanah 

j. Peta desain konslodasi tanah 

k. Peta pendaftaran tanah 

l. Keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan 

m. Lain-lain yang diperlukan 

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pemberikan Hak Atas Tanah dan 

kegiatan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan yang 

bersangkutan segera menerbitkan Surat Keputusan 
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Pemberian Hak Atas Tanah kepada masing-masing peserta 

secara kolektif. 

Selain penerbitan surat keputusan pemberikan hak atas 

tanah untuk tanah kaveling yang dibagikan kembali kepada 

peserta, Kepala Kantor Pertanahan juga menertibtkan surat 

keputusan pemberian hak atas tanah untuk prasarana dan 

sarana atas nama pemerintah daerah serta TUB atas nama 

yang sesuai dengan kesepakatan 

2. Penerbitan Surat Tanda Buki Hak Atas Tanah 

Berdasarkan surat keputusan hak atas tanah diatas, 

selanjutnya dilakukan pendaftaran hak atas tanah di Kantor 

Pertanahan dengan melakukan pencatatan dalam buku 

tanah dan diberikan tanda bukti hak berupa tanda bukti 

hak atas tanah menurut ketentuan yang berlaku atas nama 

masing-masing peserta termasuk prasarana atas nama 

pemerintah daerah dan sarana atas nama Pemerintah 

Daerah dan/atau perhimpunan peserta yang berbadan 

hukm dan/atau nadzir serta TUB atas nama yang 

memperoleh TUB/Hak Bersama. 

TUB yang dikelola oleh perhimpunan peserta dapat 

diberikan hak atas tanah atas nama bersama peserta dan 

atau atas nama perhimpunana peserta berbadan hukum. 

Penyerahan tanda bukti Hak Atas Tanah atas nama 

peserta/Pemerintah Daerah/Badang Hukum/Hak Bersama 

diserahkan kepada pemegang hak atau kuasa sesuai jadwal 

pelaksaan konsolidasi tanah yang telah ditetapkan. 

Pemberian hak atas tanah kepada peserta konsolidasi tanah 

yang berasal dari tanah hak dan subyeknya tidak berubah 
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dibebaskan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) sesuai peraturan perundang-undang. 

Terhadap tanah yang berasal dari selain tanah hak dapat 

diberikan keringanan BPHTB sesuai peraturan perundang-

undang. 

 

Pembangunan Prasarana, Sarana, Utilitas Dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Pelaksanaan pembangunan prasarana sarana, utilitas dan 

pemberdayaan masyarakat kegiatan wajib dilaksanakan oleh 

pemangku kepentingan. Kementrian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama tim koordinasi 

memfasilitasi pembangunan prasarana saran utilitas dan 

pemberdayaan masyarakat 

Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas dapat dilaksanakan 

setelah tahapan kegiatan Pemindahan Desain ke lapang 

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan sejak tahapan 

pelaksanaan. 

Penanganan Permasalahan 

Penanganan permasalahan pelaksanaan konsolidasi tanah 

ditangani oleh tim koordinasi konsolidasi tanah. 

Dalam hal pelaksanaan konsolidasi tanah telah selesai pada 

tahapan penyerahan sertipikat dan pembangunan prasarana dan 

sarana penanganan permasalahan konsolidasi tanah. 

Ditangani oleh Kantor Pertanahan dan Para pemangku 

kepentingan dengan supervisi dari Kantor Wilayah Badang 

Pertanahan Nasional 
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Apabila permasalahan konsolidasi tanah tidak dapat diselesaikan 

maka diserahkan kepada kesepakatan para pihak dan atau 

ditempuh melalui lembaga peradilan 

 

 

 

Konsolidasi Tanah Untuk Kepentingan Tertentu 

Konsolidasi Tanah Dalam Rangka Relokasi 

Tahapan konsolidasi tanah dam rangka relokasi, pada dasarnya 

sama seperti tahapan konsolidasi tanah yang berlaku, namun ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan : 

1. Pembentukan Lembaga Penyelenggara 

Lembaga Penyelenggara tetap dibentuk dengan anggota 

lembaga penyelenggara disesuaikan dengan kebutuhan 

2. Pemilihan lokasi 

a. Lokasi untuk relokasi dipilih oleh Pemerintah Daerah. 

b. Sebelum penyelenggaran konsolidasi tanah dalam rangka 

relokasi oleh Pemerintah Daerah lokasi, relokasi harus 

ditetapkan status penguasaan tanahnya menjadi 

penguasaan oleh peserta. 

c. Lokasi tanah yang berasal dari tanah aset pemerintah 

daerah atau hak masyarakat, tanah ex-kehutanan, tanah 

ex-tambang, tanah ex-konflik dilakukan pelepasan hak 

terlebih dahulu dari pemegang hak sesuai ketentuan 

yang berlaku dan selanjutnya diberikan hak 

penguasaanya kepada calon peserta dalam rangka 

relokasi. 
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3. Penyusunan Sketch Block Plan 

Untuk konsolidasi tanah dalam rangka relokasi penyusunan 

sketch block plan tidak dilakukan, tetapi peta-peta terkait 

lokasi relokasi tetap dikumpulkan. 

4. Bimbingan masyarakat dan penjajakan Kesepakatan 

a. Bimbingan masyarakat dan penjajakan kesepakatan 

tidak dilaksanakan- dilaksanakan karena relokasi akbiat 

bencana dan konflik sudah menjadi kebijakan 

Pemerintah Daerah. 

b. Tahap bimbingan masyarakat dan penjajakan 

kesepakatan daiganti dengan pengumpulan data fisik dan 

yuridis calon peserta sebagai dasar identifikasi subyek 

dan obyek konsolidasi tanah menggunakan data yang 

dikumpulkjan oleh Pemerintah Daerah/Tim Koordinasi. 

5. Penetapan lokasi 

Surat keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi 

konsolidasi tanah dalam rangka relokasi melampirkan data 

subyek dan luas bidang tanah yang akan diterima. 

6. Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis 

Seluruh kegiatan pengumpulan data fisik dan yuridis 

dilakukan pada lokasi relokasi sesuai ketentuan. 

7. Penyusunan Desain Konsolidasi Tanah 

a. Musyawarah desain tidak dilaksanakan pada konsolidasi 

tanah dalam rangka relokasi 

b. Pola penentuan posisi bidang tanah peserta ditentukan 

oleh tim koordinasi atau Pemerintah Daerah 

8. Untuk pelaksanaan tahapan pelapasan hak atas tanah, 

pemindahan desain konsolidasi tanah ke lapangan, 

penerbitan surat keputusan pemberian Hak Atas Tanah dan 
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sertipikat Hak Atas Tanah tetap dilakukan sesuai tahapan 

konsolidasi tanah. 
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