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PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN 

ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN YANG DIKONSOLIDASI MENJADI 

LAHAN PERMUKIMAN 

(Study Di Kelurahan Karang Pule Kota Mataram) 
ANITA RAHAYU 

DIA010170 
FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan 

alih fungsi tanah hasil konsolidasi di Karang Pule dan bagaimana perlindungan hukum 

yang didapatkan oleh masyarakat yang akan mengalih fungsikan tanah hasil konsolidasi 

tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu 

hukum dan Memberikan kontribusi kepada pemerintah dan instansi-instansi yang terkait 

dalam hal perlindungan hukum dalam bidang tertib pertanahan. Adapun metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian melalui konsolidasi masih 

banyak menimbulkan permasalahan namun hal tersebut masih bisa di atasi dengan 

melakukan musyawarah antara masyarakat dan Badan pelaksana konsolidasi  dengan 

jaminan perlindungan hukum yang harus didapatkan oleh masyarakat berupa pemberian 

ganti rugi dan sertifikasi. 

 

Kata Kunci: Alih fungsi dan konsolidasi 

 

ABSTRACT 
LEGAL RIGHTS PROTECTION IN THE TRANSFER FUNCTION OF 

AGRICULTURAL LAND TO BE CONSOLIDATED LAND SETTLEMENT 
( Study In the village of Karang Pule Mataram City ) 

 
 This study was conducted to determine how the actual implementation of land 
use change in the consolidated results of the Coral Pule and how the legal protection 
available to the public who will transfer my ground enable the consolidated results. This 
study is expected to contribute to the science of jurisprudence and Contribute to the 
government and relevant agencies in terms of legal protection in the field of orderly land. 
The research method used is normative empirical research. The results of this study 
indicate that the implementation of the conversion of agricultural land through 
consolidation still cause a lot of problems, but it can still be solved by consultation 
between the community and the implementing agency consolidation with the guarantee of 
legal protection that must be obtained by the public in the form of compensation and 
certification. 
 
Keywords : Conversion and consolidation 
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PENDAHULUAN 

 Konsolidasi tanah merupakan sistem pengadaan tanah yang cukup 

dapat diandalakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam 

rangka melaksanakan proyek-proyek pembangunan terutama proyek perumahan 

atau pemukiman.1 konsolidasi tanah adalah satu upaya penataan kembali 

penggunaan lahan, sehingga lahan menjadi lebih bernilai tinggi baik secara 

ekonomi maupun secara ekologi.2 Konsolidasi tanah atau lahan juga merupakan 

metode yang efektif guna melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan 

secara efektif. Secara teoritis konseptual perwujudan rumusan tentang maksud, 

tujuan dan sasaran dari terselenggaranya konsolidasi tanah perkotaan dalam 

konteks filsafati telah dinilai selaras dengan paradigma politik hukum di bidang 

pertanahan dan keagrariaan yang dikembangkan oleh pemerintah. Aktualisasi 

prinsip-prinsip penyelenggaraan konsolidasi tanah perkotaan itu, ternyata dalam 

konteks implementasinya masih sangat sulit untuk dijalankan.Alih fungsi tanah 

melalui konsolidasi di kelurahan karang pule melibatkan masyarakat sebagai 

peserta konsolidasi tersebut, sehingga pemerintah perlu menjamin perlindungan 

hukum bagi masyarakat sebagai pihak yang paling lemah dalam hal ini. Adapun 

rumusan masalah adalah sebagai berikut : 1. bagaimana pelaksanaan alih fungsi 

tanah pertanian yang dikonsolidasi menjadi lahan permukiman. 2. bagaimana 

perlindungan hukum terhadap warga yang tanah pertaniannya dialihfungsikan 

menjadi lahan permukiman. 

 Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian yang dikonsolidasi menjadi lahan 

permukiman. 2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap 

warga yang tanah pertaniannya dialihfungsikan menjadi lahan permukiman. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat secara akademis dan teoritis 

adalah memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu hukum baik pengembangan 

secara ilmiah hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. 2. 

                                                
1 Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Prspektif Otonomi Daerah, Alumni, 

Bandung, 2004, Cet 1, hlm. 5 
2 Setiawan, yudhi, instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam 

konsolidasi tanah, PT. rajaGrafindo persada, jakarta, 2001. hlm . 23 
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Manfaat secara praktis adalah memberikan kontribusi kepada pemerintah dan 

instansi-instansi yang terkait dalam hal perlindungan hak warga dalam 

pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian yang dikonsolidasi menjadi lahan 

pemukimaan . Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris dan dalam penelitian 

ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui 

wawancara dengan para informen maupun responden, sedangkan data sekunder 

berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan buku-buku lainnya yang ada 

refrensinya dengan permasalahan yang dibahas. Data yang sudah terkumpul 

kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif Kualitatif dilakukan 

dengan menjelaskan, menggambarka dan mengkaji data-data yang dihubungkan 

dengan data kepustakaan yang kemudian akan dibuat suatu kesimpulan dalam 

bentuk pernyataan secara teliti dan sistematis. 
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PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Yang Dikonsulidasi Menjadi 

Lahan Pemukiman Karang Pule Kota Mataram. 

Tanah pertanian yang dialih fungsikan menjadi tanah non-pertanian yang 

sebagian besar dialih fungsikan untuk pembangunan permukiman di Kelurahan 

Karang Pule merupakan tanah hasil konsolidasi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah kota Mataram yang dimulai pada tahun 1991 dan dinyatakan selesai pada 

tahun 2003 oleh pelaksana konsolidasi yakni BPN kota Mataram. 

Setelah diterbitkannya sertifikat ternyata banyak menimbulkan 

permasalahan sebagai berikut:1. Sebagian masyarakat peserta Landconsolidation 

tidak setuju dengan lokasi persilnya yang baru karena penggeseran terlalu jauh 

dari persil semula; 2. Adanya peserta yanng merasa tidak pernah menyetujui 

untuk ikut sebagai peserta Landconsolidation; 3. Adanya komlain luas tanah yang 

tidak sesuai dengan luas yang semestinnya diterima berdasarkaan perhitungan 

dalam perjanjian Lanconsolidation; 4. Adanya sertifikat yang salah nama; 5. 

Adanya peserta yang merasa punya tanah di lokasi Lanconsolidation tapi tidak 

menerima sertifikat hasil Landconsolidation; 6. Adanya peserta 

Landconsolidation yang belum mendapatkan tanah. Di samping alasan tersebut di 

atas sebagian masyarakat peserta juga menuntut adanya lokasi fasilitas umum 

seperti yang disampaikan dalam penyuluhan. Sehingga konsolidasi tanah 

diusulkan untuk dibatalkan karena tidak terselesaikan secara tuntas. Setelah 

diusulkan pembatalannya ternyata masih banyak peserta konsolidasi tanah yang 

datang ke kantor BPN provinsi yang meminta agar konsolidasi tanah di Karang 
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Pule tetap dilanjutkan. Sehingga konsolidasi tanah tersebut bisa diselesaikan pada 

tahun 2003.  

Alih fungsi yang dilakukan di Kota Mataram mempunyai 2 (dua) dampak 

yaitu: 1. Dampak negatif, peruntukan penggunaan tanah sangat banyak merugikan 

karena tanah berdedikasi teknis menjadi perumahan-perumahan, sedangkan 

dikotamataram persediaan tanah sangat sempit terutama tanah pertanian, sehingga 

pemerintah kota mataram harus mendatangkan beras dari luar daerah. Jadi 

pemerintah kota mataram harus membuat Zone kawasan pembangunaan yang 

selektif. Namun pengadaan tanah sebagaimana seharusnya mana yang untuk 

perumahan, persawahan, dan kawasan hijau banyak dilanggar dalam penerbitan 

ijin pembangunan.  2. Dampak positif, dengan adanya pertumbuhan perumahan 

nilai jual tanah akan semakin cepat meningkat, karena dalam hal ini pemerintah 

tata kota untuk daerah mataram sendiri tidak pernah mengawasi laju pertumbuhan 

perumahan atau pun pemukiman dan perubahan tingkat nilai jual tanah.3 

Tanah yang dikonsolidasi di Kelurahan Karang Pule merupakan tanah 

cadangan di pinggiran kota dan direncanakan untuk dijadikan Kawasan Siap 

Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangaun (Lisiba). Dengan melakukan 

konsolidasi tanah pada daerah yang diinginkan, Pemerintah Daerah berharap 

dapat mengintervensi arah dan luasan dari daerah perkembangaan perkotaan Kota 

Mataram. Fungsi utama lahan sawah adalah untuk mendukung pengembangan 

produksi pangan berkelanjutan khususnya padi. Namun justifikasi tentang 

perlunya pengendalian alih fungsi lahan sawah harus berbasis pada pemahaman 

                                                
3 Wawancara dengan Sigit Sumarsono, kepala sub.seksi landreform dan konsolidasi 

tanah, di BPN Kota Mataram, pada taggal 17 juli tahun 2014. 
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bahwa lahan sawah mempunyai manfaat ganda (multi fungsi). Secara holistik 

dapat dikatakan bahwa fungsi atau manfaat tersebut terdiri dari dua kategori:  

a. Nilai penggunaan (usevalues), Nilai penggunaan mencakup:  

1) Manfaat langsung, baik yang nilainya dapat diukur dengan harga 
maupun yang tidak dapat diukur dengan  

2) Manfaat tidak langsung yang terkait dengan kontribusinya dalam 
pengendalian banjir, menurunkan laju erosi, dan sebagainya. 

b. Manfaat bawaan (nonusevalues).  

Manfaat bawaan mencakup kontribusinya dalam mempertahankan 
keanekaragaman hayati, sebagai wahana pendidikan, dan sebagainya.  

Pola alih fungsi lahan sawah dapat dipilah menjadi dua:4 

1) Sistematis adalah alih fungsi lahan sawah untuk pembangunan 
kawasan industri, perkotaan, kawasan pemukiman (real estate), jalan 
raya, komplek perkantoran, dan sebagainya mengakibatkan 
terbentuknya pola alih fungsi yang sistematis, lahan sawah yang 
beralih fungsi pada umumnya mencakup suatu hamparan yang cukup 
luas dan terkonsolidasi. 

2) Sporadis adalah alih fungsi lahan sawah yang dilakukan sendiri oleh 
pemilik lahan sawah. Luas lahan sawah yang terkonversi kecil-kecil 
dan terpencar. Alih fungsi lahan sawah dilakukan secara langsung 
oleh petani pemilik lahan ataupun tidak langsung oleh pihak lain yang 
sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan sawah. 

 Alih fungsi tanah di Karang Pule dapat dikatakan dilakukan dengan 

sistem sistematis dan sporadis dimana lahan tersebut sebelum dialihkan fungsikan 

telah dilakukan landconsolidation terlebih dahulu oleh pemerintah daerah Kota 

Mataram sehingga lahan tersebut sudah tertata dengan rapi, strategis dalam 

penggunaan dan masyarakat maupun pengembang perumahan dan permukimaan 

dapat memanfaatkan hasil konsolidasi di Karang Pule tersebut. Adapun faktor-

faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non 

                                                
4Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

Bappenas, 2006. 
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pertanian antara lain: 1. Faktor Kependudukan. 2. Kebutuhan lahan untuk kegiatan 

non pertanian. 3. Faktor ekonomi. 4. Faktor sosial budaya. 5. Degradasi 

lingkungan. 6. Otonomi. 7. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan 

hukum (Law Enforcement) dari peraturan-peraturan yang ada.5 

 Dari faktor-faktor yang disebutkan di atas faktor yang paling 

menonjol dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Kelurahan Karang Pule 

berdasarkan hasil penelitian ini adalah faktor kependudukan dimana peningkatan 

jumlah penduduk yang menyebabkan sub-urban, faktor kebutuhan lahan untuk 

kegiatan non-pertanian hal ini terlihat dari banyaknya pembangunan disektor 

pertanian yang berlangsung di daerah penelitian, faktor ekonomi yakni tingginya 

keuntungan yang didapat dari usaha dan aktifitas dibidang non-pertanian 

dibandingkan dengan usaha pertanian sehingga mendorong masyarakat untuk 

meninggalkan sektor pertanian, faktor sosial budaya yakni seperti yang disebutkan 

di atas karena pembagian hak waris sehingga lahan tersebut terbagi menjadi 

petak-petak yang lebih kecil dan tidak dapat difungsikan sepenuhnya sebagai 

lahan pertanian, dan faktor yang terakhir adalah otonomi daerah dimana 

pemerintah daerah dengan kewenangannya yang bukan hanya mengutamakan 

pembangunan tetapi juga mengharapkan pemukiman yang tertib, teratur, bersih 

dan sehat baik lingkungan maupun penguasaan hak-hak atas tanah di daerahnya. 

Dalam melaksanakan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di kelurahan 

Karang Pule juga harus mengajukan permohonan ijin terlebih dahulu dan 

memenuhi syarat-syarat baik secara administratif maupun teknis. Secara 
                                                

5 Rahayu Fery Anitasari, Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian untuk Pembangunan 
Perumahan di Kota Semarang, (Tesis Magister Kenotariatan  Universitas Diponogoro), semarang, 
2008. Hlm. 43 
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administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis 

Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.  

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Masyarakat Yang Tanah 

Pertaniannya Dialih Fungsikan Melalui Konsolidasi  

 Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, 

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, 

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Hukum preventif adalah di mana kepada 

rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan 

Hukum represif; di mana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa. Dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, menyatakan 

menjamin perlidungan hukum bagi warga masyarakat Indonesia tanpa terkeculi, 

hal ini tercantum dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa: 

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan 
dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam 
perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses 
peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang 
menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil 
untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.” 
 

 Dari pernyataan Pasal 17 tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu 

keadilan adalah milik siapapun yang menginginkan keadilan dan yang merasa 

tidak mendapat keadialn bisa memperoleh keadilan dengan mengajukan 

permohonan, pengaduan maupun gugatan kepada instansi yang berwenang atas 
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masalah yang tengah dihadapinya. Berkenaan dengan hal tersebut jika dikaitkan 

dengan konsolidasi yang dilaksanaan di daerah karang pule banyak sekali warga 

masyarakat yang ikut sebagai peserta konsolidasi tanah yang merasa belum 

mendapat keadilan sehingga dalam hal ini melalui wawancara yang penulis 

lakukan dengan pihak BPN Kota Mataram Sigit Sumarsono, memberikan 

penjelasan tentang hal tersebut sebagai berikut:6 

“ Dalam hal ini setelah diselesaikaannya konsolidasi tanah di daerah 
Karang Pule, BPN bersifat pasif artinnya ketika ada masalah yang terkait 
dengan peserta konsolidasi tanah tersebut masyarakat peserta 
Landconsilidation atau yang mempunyai kepentingan harus menyajukan 
permohonan atau pengaduan ke kantor BPN Kota Mataram agar pihak 
BPN dapat segera menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan 
pertanahan tersebut.” 

 
 Maksud dari BPN bersifat pasif dalam hal ini adalah BPN tidak 

mencari permasalahan secara langsung namun ketika mendapat laporan dari 

masyarakat yang mempunyai kepentingan atau permasalahan pihak BPN selalu 

aktif menindaklanjutinya dan bila perlu BPN keluar ke lapangan untuk memeriksa 

permasalahan tersebut secara langsung. Jadi intinya BPN berperan aktif ketika ada 

sebuah laporan yang masuk sehingga dapat melindungi hak masyarakat yang 

merasa didirikan. Perlindungan hukum bagi masyarakat tertuju pada kepastian 

hukum apa saja yang bisa didapatkan oleh warga yang hak-haknya belum 

diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini dalam alih fungsi yang dilakukan diatas 

tanah hasil konsolidasi di Karang Pule setidak-tidaknya masyarakat mendapatkan 

kepastian hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2011 Tentang Kawasan Perumahan Dan Permukiman dalam Pasal  110 sebagai 

berikut: 

                                                
 6 Sigit Sumarsono, Op.cit 

 



ix 
 

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. 

 
 Dalam Undang-undang Tentang Penataan Ruang juga terdapat 

beberapa pasal yang mengatur tentang kepastian hukum yang tertuju pada 

perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh masyarakaat sebagai berikut: 

a. Dalam pasal 7 menyatakan bahwa; 
1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang 
kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. 

3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Dalam pasal 60 
Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: 

1) Mengetahui rencana tata ruang; 
2) Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 
3) Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul 

akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 
rencana tata ruang; 

4) Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap 
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di 
wilayahnya; 

5) Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian 
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada 
pejabat berwenang; dan 

6) Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau 
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. 

c. Pasal 66 
1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang 

dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. 
2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi 
penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. 
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PENUTUP 
 

KESIMPULAN 

1. Pelaksanan Alih fungsi tersebut banyak terkendala akibat belum diberikannya 

tanah pengganti atau konpensasi dan proses pengurusan sertifikat dan fasilitas 

umum yang tidak terlaksana seluruhnya. Setelah konsolidasi tanah dinyatakan 

selesai BPN bersifat pasif sehingga masyarakat yang harus aktif untuk 

mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak BPN terkait keluhannya 

tersebut untuk dapat dilakukan penyelesaian. Pelaksanaan alih fungsi tanah 

pertanian hasil konsolidasi di Kelurahan Karang Pule dilakukan dengan 2 

(dua) sistem yaitu sistematis dan sporadis.  

2. Perlindungan hukum dalam artian kepastian hukum yang didapatkaan 

masyarakat antara lain jaminan kepastian hukum pemberian konpensasi, 

diberikannya sertifikat hak atas tanah dan diberikannya ijin untuk 

mengalihkan fungsi tanahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

SARAN 

1. BPN seharusnya bersifat aktif dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan 

baik sebelum, selama dan setelah konsolidasi dilaksanakan agar masyarakat 

dapat segera melakukan alih fungsi terhadap lahannya dan selalu mendukung 

pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah.  

2. Pemerintah Daerah diharapkan untuk membuat Peraturan Daerah tentang 

konsolidasi tanah terkait dengan alih fungsi agar lebih dapat menjamin 

kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada 

masyarakat sehingga dapat menjadi landasan yang cukup kuat bagi siapapun 

untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian. 
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