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• -lsi R~ngkrJan 

. };l;nti.l~.penataan persediaan tanah yang sangat terbatas di 
perk"taan "per Lu dicari jelan agar tanah digunakan secara opti 
mal seauai dengan fungsi dan peruntukannya. Upaya tersebut se
dapat mungkin tidak menggusur penduduk dari tempat tinggalnya.

pada aaat ini Pemerintah sedang mengembangkan Buatu mo
del pembangunan di bidang pertanahan di perkotaan dengan meng
u j Lcobakan daerau-da erah tertentu nebagai proyek percontohan. 
Model pembangunan tersebut dikenal dengan iatilah Konsolidasi 
Tnnah Porkotaan (Urban I.,and Consolidation).

Penelltian ini dilakukan di Kotamadya Mojokerto yang 
dijadikan proyek percontohon pelaks3noaD kODoolldaai tanah 
perkotaan di Jawa Timur. Adapun ma aa Lah yang hendak dlkaji 
dalsm penelltlan ini dirumuskan sebagai berikut : 
a.	 Dagaimana proses pelakssnsan konsolidasi tanah perkotaan 

di Kotamadya Daerah Tlngkat II Mojokerto ? 
b.	 Apakah pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kotamadya 

Daerah Tingkat II. Mojokerto menimbulkan perubahan peruntu
kan terhadap tanahnya ? 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan ke je Lasan 
mengena i, pe Iakaanaan konao l tdas t tanah perkotaan di Ko t arnadya 
Mojokerto dari aspek nUKumnya, dan untuk mengetahui ada ti 
daknya peru1xJhan peruntukan terhadap tanah terkena proyek 
konsolldasi tanah perkotaan.

Metode.pendekatan yang d Lgunakan daLam pene Lf t ran ini 
adslah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang 
menggunakan sumter data sekundalr. 

Sumber data dalam penel~t~an ini adalah bahan-bahan 
kepustakaan dan keterangan/penjelasan resmi dari pejabat yang 
terkait Clengan penelitian inh 

Teknik pengumpulan datanya dllakukan, di samp~ng dengan 
studi dokurnen dan wawancara langsung a tau mernDeriKal! C1aft~r. 
pertanyaan kepada pejabat yang ~erkait dengan penel~"ian ~~. 
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Analis~s data yang d Lgunakan da Lam pe.neLat Lan ini ada l.ah 
(lllaliDis kua Lata t ff', ya Lt u (latn yang aude h t erkumpul, dLka j I de
ngan menggunakan metode interpretssi menurut peraturan perundang
undangan yang berlaku dan teori hukum pertanahan di Indonesia. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini 
adn Iu h cara yong ditempuh da Lam pe Lakaa naa n konsolidasi tanah 
perkotaan adalah dengan musyawarah untuk rnencapai mufakat dengan 
pernilik tanah , CarB Inl dapa t menghambat peLakaa na an konsolidasi 
t a na h perkotaan karena rnenunggu kes epaka ta n dengan pemilik ta
nah. pada lokasi konsolld8si tanah di Kotamadya Mojokerto ter
jadi perubahan peruntukan dari tanah pertanian menjadi tanah 
non pertanian (untuk Iingkungan perumahan dan fasilitas umum). 

Saran yang dapat diaampaikan dari hasil penelitian ini 
adalah perlu segera diupayakan pembuatan peraturan perundang
undangan yang secara khusus mengatur konsolidasi tanah perkotaan 
(Ian p",rIu diintensifkan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang

·'-k'euntu·nga:nJkonsolidasi tanah pe rko taan , Pe r Lu dIupaya kan kerja
sama ;Yfl!tlLpq.ik antara pemllik tanah, Pemerintah, dan swas ta 
(inv~stQr)'daIam pelaksanaan pembangunan perumahan dan fasilitas 
urnum nt"I[3 tunDh ySllG t.crkena proyek ko ns oLf.daaL t.anah perkotaan. 
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