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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

MILl K 
PERPUSTAKAAN 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 
SURABAYA 

Ketidaktertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai 

akumulasi ketidaktertiban proses penguasaan dan penggunaan tanah sejak 

zaman dahulu merupakan problema yang harus dihadapi. Meskipun upaya-

upaya mengatumya sejak lama telah ada, namun konsep pelaksanaannya tidak 

berpola penataan, namun cenderung berpola penertiban, bersifat sub-ordinat 

dan tidak partisipatif dengan melihat pada kondisi penggunaan/pemanfaatan 

tanah senyatanya (existing), misalnya pembebasan tanah untuk pembangunan 

pelebaran jalan, penertiban garis sempadan bangunan, penggusuran, dan 

lainnya, akibatnya proses pembangunan beljalan lambat. 

Lebih lanjut, IOta dapat melihat hal itu dari konsep-konsep penataan 

ruang dan penataan penggunaan/pemanfaatan tanah yang ada yang telah lalu, 

misalnya konsep penataan ruang dalam rangka pengembangan kota yang 

diatur dalam ''Stadvonnings Orrlonantielt., atau juga mengenai 

pengaturan/penataan hak atas tanah yang ada yang bersifat individual 

sebagaimana hal-hal yang diatur dalam "Buuren recht"2. 

Konsep-konsep yang mendasari peraturan di atas mempunyai 

kelemahan-kelemahan, terutama dalam mengatasi permasalahan 

t Stadvormings Ordonantie (Staatsblad 1948 No. 169) dan Stadvormings Verordening (Staatsblad 
1949 no. 40) dikenal sebagai Undang-undang Pembentukan Kota. berdasarkan UU No. 24 tahun 1992 
tentang Penataan Ruang dinyatakan tidak berlaku; 
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1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian. 

1. Menjelaskan konsep hukum Konsolidasi Tanah dengan melakukan 

identifikasi konsep hukum untuk menjawab isu hukum yang ada 

mengenai per1indungan hukum dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah; 

2. Memberikan masukan dalam pengembangan konsep hukum untuk 

perlindungan hukum dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah selanjutnya. 

1.4. Tinjauan Pustaka. 

Oi dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak terdapat satu 

kalimat-pun yang menjelaskan mengenai Konsolidasi Tanah, karena 

Konsolidasi Tanah bukan mengatur hal-hal dasar mengenai tanah atau 

pertanahan, melainkan merupakan suatu cara atau upaya untuk mewujudkan 

apa yang dikehendaki oleh UUPA. Konso/idasi Tanah merupakan konsep yang 

datang dari Jerman12
• Namun demikian berdasarkan hal-hal yang telah 

disampaikan, meskipun datang dari luar Indonesia, secara substantif 

Konsolidasi Tanah memenuhi hal-hal yang dikehendaki oleh UUPA. 

Konso/idasi berasal dari kata latin consoIidd3 (cum='together" + 

solidare="to make solidH from solidus) yang artinya mengeratkan; 

memperkuat; menguatkan, sama dengan istilah bahasa Inggris consolidatiod4
• 

Demikian pula konso/idasi diartikan pada pelaksanaan liJndrefonn yang 

12 Jokel, Rainer MUller, Land Readjustment in Gennany The Comprehensive Way To Urban 
Development, makalah disampaikan pada -,m International Seminar on Land Readjustment And Urban 
Development, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 1993, ha120l. 
13 Prent. c.m.K, J. Adisubrata, W.J.S Poerwadarminta, Kmnus Latin-Indonesia, Penerbit Kanisius, 
Jakarta, 1969, hal 182. 
14 Peter Salim, Advanced English-Indonesian Dictionary, Modern English Press, cetakan kelima, 
Jakarta, hal 184. 


















