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MOTTO  

 
 
 

Jadilah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusuk , (yaitu) 

orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa 

mereka akan kembali kepadaNya. 

(Q.S. Al Baqoroh : 45-46) 

 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-

orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. 

(Q.S. Al Mujadalah : 11) 

 

Barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia harus dengan ilmu dan barang siapa 

yang ingin kebahagiaan di akhirat harus dengan ilmu dan siapa yang ingin 

bahagia dunia dan akhirat harus berilmu. 

(H.R. Tabrani) 
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ABSTRAK 

 
 

ROOSYTA YULI KURNIASIH. E0004271. 2008. PELAKSANAAN 
PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN 
KE NON PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 
KLATEN TAHUN 2002-2006. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai 
pelaksanaan pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 
pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tahun 2002-2006; faktor-faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 
pertanian di Kantor Pertanahan kabupaten Klaten. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer 
dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan 
data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer.Sumber data yang 
digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan 
studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pejabat 
yang berwenang menangani masalah perubahan penggunaan tanah pertanian ke 
non pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Studi kepustakaan 
diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen 
resmi, karya ilmiah, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. Teknik analisis data kualitati dengan model interaktif. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa pengajuan 
permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian diajukan 
kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten guna mendapatkan Surat Keputusan 
Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dari Kepala Kantor 
Pertanahan. Setiap pemohon harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan 
dan mengajukan Surat Permohonan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian 
ke Non Pertanian melalui Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu. 
Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan diakui kebenarannya, maka akan 
ditindaklanjuti oleh Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian 
ke Non Pertanian yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Berdasarkan BAP yang telah disetujui oleh Panitia Pertimbangan Perubahan 
Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, maka Kantor Pertanahan 
Kabupaten Klaten akan segera mengeluarkan ketetapan berupa Surat Keputusan 
Kepala Kantor Pertanahan yang menyatakan bahwa permohonan ijin perubahan 
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang diajukan oleh pemohon telah 
dikabulkan berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Tanggal 25 Maret 1985 Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan 
Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan, beserta Petunjuk 
Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan. 
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Sejak manusia pertama kali menempati bumi, tanah sudah menjadi salah 

satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Tanah 

difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan 

eksistensinya. Aktivitas yang pertama kali dilakukan oleh manusia adalah 

pemanfaatan tanah di bidang pertanian yaitu bercocok tanam. 

 
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA), pengertian tanah sama dengan permukaan bumi, termasuk 

pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.  

 
Pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban yang berjalan 

dengan pesat mengakibatkan penguasaan dan penggunaan tanah mulai terusik. 

Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan akibat dari pertambahan jumlah 

penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta 

dinamika pembangunan. Tanah yang semula berfungsi sebagai tempat 

bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi 

pemanfaatan. 

 
Perubahan dari penggunaan tanah untuk pertanian ke pemanfaatan bagi 

non pertanian semakin mengalami peningkatan. Khusus untuk bangsa 

Indonesia, fenomena ini dapat mendatangkan permasalahan yang serius di 

kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi dari sekarang. Pada awalnya, 

tujuan utama dari perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian  

yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian 

bangsa. Namun pada pelaksanaannya dapat mengancam kapasitas penyediaan 
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pangan apabila tidak terkendali. Bahkan dalam jangka panjang, perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dapat mengakibatkan kerugian 

sosial (www.tempointeraktif.com). Perubahan penggunaan tanah semestinya 

harus mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia. Baik dari sisi 

kelangsungan hidup sebagai mahluk hidup maupun untuk meningkatkan 

kesejahteraan. Oleh karena itu perlu dibentuk instrumen-instrumen dalam 

suatu manajemen pertanahan untuk dapat menekan perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian tersebut. 

 
Manajemen pertanahan dalam pengendalian perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian perlu dioptimalkan dengan sejumlah 

pertimbangan. Pertama, hingga kini secara nyata belum ada peraturan 

perundang-undangan yang secara khusus mencegah perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian. Kedua, diperlukan penetapan lahan 

pertanian yang melindungi. Ketiga, saat ini proses administrasi pertanahan 

untuk lahan pertanian mengacu kepada arahan peruntukan dalam Rencana 

Tata Ruang Wilayah, dengan memberikan persyaratan penggunaan dan 

pemanfaatan lahan sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Penatagunaan Tanah (www.suaramerdeka.com). 

 
Perencanaan tata ruang wilayah berkaitan dengan upaya pemanfaatan 

sumber daya alam secara efektif dan efisien, serta alokasi ruang untuk 

kegiatan yang sesuai daya dukung lingkungan alam dengan memperhatikan 

sumber daya manusia serta aspirasi masyarakat. Perencanaan tata ruang 

mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi 

tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya 

alam lainnya. Produk suatu Rencana Tata Ruang Wilayah adalah terpadunya 

pemanfaatan sumber daya guna mencapai sasaran pembangunan diantaranya 

peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, pelestarian sumber daya 

alam udara, air, untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti swasembada 

pangan, sandang, dan papan (Armida Aprillia Putri, 2005:3). 
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Pada arah dan kebijakan pembangunan wilayah dewasa ini, pemerintah 

telah menempatkan masalah penataan ruang dan ketersediaan lahan sebagai 

salah satu dari sasaran pembangunan yang harus diperhatikan, karena dalam 

penataan ruang diperhatikan pula mengenai pengendalian pemanfaatan ruang 

yang dalam hal ini menyangkut besarnya kebutuhan lahan dan jumlah lahan 

yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada hakekatnya tidak 

akan mungkin pembangunan dilaksanakan tanpa adanya ketersediaan lahan, 

atau setidaknya diperlukan suatu kepastian di dalam pengelolaan dan 

penggunaan lahan secara baik. Lahan harus dapat dimanfaatkan secara efisien 

dalam setiap aktivitas pemanfaatannya dengan memperhatikan Rencana Tata 

Ruang Wilayah yang bersangkutan. Sehingga koversi lahan yang tidak sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah harus ditindak secara tegas. 

 
Pada masa Orde Baru, Indonesia dapat berswasembada pangan pada 

tahun 1984/1985. Datanya adalah produksi beras nasional dari tahun 1983 

sampai 1987 berturut-turut 24.005 juta ton, 25.933 juta ton, 26.542 juta ton, 

27.014 juta ton dan 27.202 juta ton (Mursito BM, Solopos,2). Selain itu dapat 

dibuktikan dengan adanya penghargaan dari salah satu badan PBB 

(Perserikatan Bangsa-Bangsa) yaitu FAO (Food and Agricultural 

Organization), yang ditandai dengan : 

 
a. Tidak ada lonjakan harga beras 

b. Komoditi beras tersedia diseluruh pelosok tanah air 

c. Petani produsen padi memperoleh subsidi dalam harga pupuk, pestisida, 

dan bantuan teknis lainnya termasuk dalam permodalan usaha. 

 
Namun lima belas tahun kemudian secara berangsur, pemerintah pusat 

selama Orde Reformasi terlihat semakin terpuruk dalam menghadapi 

kenyataan dan mengantisipasi pengaruh dampak negatif lingkungan bisnis 

yang berubah. Salah satunya yaitu terjadinya tekanan-tekanan dan kebijakan 

pembangunan daerah yang mengakibatkan derasnya erosi perubahan 

penggunaan tanah pertanian untuk menanam padi menjadi lahan untuk 
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kegiatan industri, kegiatan properti, dan tanaman perkebunan Menurut hasil 

Sensus Pertanian, jumlah petani dalam kurun waktu 1983-2003 memang 

meningkat. Tetapi sayangnya peningkatan ini tidak dibarengi oleh 

kepemilikan lahan pertanian. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian telah 

menurun drastis dari 1,30ha menjadi 0,70ha per petani 

(www.businessenvironment.wordpress.com). Berdasarkan data nasional, laju 

pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 1,3%-1,5%. Maka apabila luas lahan 

pertanian tidak mengalami penambahan, dikhawatirkan 10-20 tahun 

mendatang krisis pangan akan melanda Indonesia (Kapti Rahayu K, 

Solopos:2). Dengan kondisi ini, maka tujuan pembangunan agraria yang 

tercantum dalam Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu untuk 

mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, 

kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum 

Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, tidak dapat tercapai.  

 
Kabupaten Klaten beberapa tahun ini menunjukkan adanya 

perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Perkembangan fisik ini 

terlihat pada munculnya berbagai fasilitas umum dan pelayanan baik di 

daerah yang merupakan simpul-simpul kegiatan maupun yang bukan, 

misalnya munculnya berbagai fasilitas perdagangan. Kebutuhan lahan untuk 

memenuhi fungsi-fungsi perkotaan telah menyebabkan perluasan kota ke arah 

daerah pinggiran, dan pada akhirnya akan terjadi perubahan penggunaan 

tanah pertanian menjadi non pertanian. Persentase luas lahan pertanian 

semakin menurun dengan semakin berkembangnya sektor-sektor jasa, 

industri, komersial, perdagangan, serta pembukaan kawasan pemukiman baru 

yang memerlukan lahan yang tidak sedikit. Namun sejauh ini perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten dapat 

dikendalikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten melalui Rencana 

Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/Ibukota 

Kecamatan (RUTRK/RDTRK/IKK), Pola Tata Ruang Desa (PTRD) yang 

hanya dimiliki oleh Kabupaten Klaten dari seluruh kabupaten di Indonesia, 
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Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 

590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian yang Tidak Terkendali, dan Peraturan Pelaksana lain yang terkait 

dengan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 

 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum yang berkaitan dengan 

pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 

tersebut. Oleh karena itu penulis membuat penulisan hukum dengan judul : 

”PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN 

TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KANTOR 

PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2002-2006”. 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang 

lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti 

berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Perumusan masalah 

merupakan hal yang sangat penting dalam setiap tahapan penelitian. 

Perumusan masalah yang jelas akan menghindari pengumpulan data yang 

tidak perlu, dapat menghemat biaya, waktu, tenaga dan penelitian akan lebih 

terarah pada tujuan yang ingin dicapai (Abdulkadir Muhammad, 2004: 62). 

 
Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan 

di atas, masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

 
1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada 

tahun 2002-2006? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten? 
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C. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban 

atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi 

kebutuhan (tujuan subyektif). Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif 

dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai 

dengan penelitian tersebut (Soerjono Soekanto, 1986: 118). Secara garis besar 

tujuan yang ingin dicapai penulis meliputi dua hal, yaitu : 

 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 

pada tahun 2002-2006. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten 

Klaten. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 
Suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, 

khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

 
1. Manfaat Teoritis 

 
a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

hukum di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya di bidang 

Hukum Agraria mengenai pengendalian perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai teaching materials pada 

mata kuliah Hukum Agraria dan memberikan kegunaan untuk 

pengembangan ilmu hukum. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi 

penelitian lainnya yang sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

 
a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 

b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang 

dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh. 

c. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dan terlibat 

dengan bidang agraria. 

d. Dapat memperluas cakrawala berfikir dan pandangan bagi civitas 

akademika  Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya 

mahasiswa Fakultah Hukum yang menerapkan penulisan hukum ini. 

 
E. Metode Penelitian 

 
 Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan 

dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah suatu upaya dalam 

bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan 

prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan 

kebenaran. 

 
Penelitian yang ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun 

dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja 

atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu 

pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara 

seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang 

dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986:6). 

 
Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur 

dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang 

bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan 

kebenaran. 
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1. Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini 

adalah penelitian empiris. Pada penelitian empiris yang diteliti pada 

awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian 

pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono 

Soekanto, 1986:52). 

 
2. Sifat Penelitian 

 
Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat 

suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain 

dalam masyarakat (Amirudin dan Z. Asikin, 2004:25). 

 
Dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai pelaksanaan 

pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada tahun 2002-2006. 

 
3. Pendekatan Penelitian 

 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden 

secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 

1986:32). 

 
4. Lokasi Penelitian 

 
Lokasi penelitian diterapkan dengan tujuan agar ruang lingkup 

permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga 

penelitian yang dilakukan lebih terarah. 
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Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Klaten, yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 88 

Klaten yang dianggap dapat melaksanakan pengendalian perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dengan baik. 

 
5. Jenis Data 

 
Secara umum jenis data dalam penelitian dibedakan antara data yang 

diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data 

empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat 

dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan yang diperoleh dari 

bahan pustaka dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto, 1986:51). 

 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalat data 

primer dan data sekunder. 

 
a. Data Primer 

 
Data Primer, yaitu pihak yang terkait dengan permasalahan yang 

diteliti dan dapat memberikan sejumlah data atau keterangan. Penulis 

memperoleh data primer dari Bapak Samta Prayitna, A.Ptnh.,M.H. 

selaku Kasubsi Penatagunaan Tanah dan kawasan tertentu. 

 
b. Data Sekunder 

 
Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung 

data primer, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku, 

literatur, tulisan ilmiah, koran, majalah, peraturan perundang-

undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 
6. Sumber Data 

 
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 
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a. Sumber Data Primer 

 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui 

penelitian (Soerjono Soekanto, 1986:12). Dalam penelitian ini, yang 

menjadi narasumber adalah Pejabat yang berwenang menangani 

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, yaitu Bapak 

Samta Prayitna, A.Ptnh.,M.H. selaku Kasubsi Penatagunaan Tanah dan 

kawasan tertentu.  

 
b. Sumber Data Sekunder 

 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara 

langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan 

perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian 

lainnya yang mendukung sumber data primer (Soerjono Soekanto, 

1986:12). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

 
1) Bahan Hukum Primer 

 
Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

 
a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 

b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang. 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah. 

d) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/11108/SJ 

tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. 
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e) Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah 

Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendali. 

f) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten 

Nomor 590/1525/1995 tentang Pembentukan Panitia 

Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian. 

 
2) Bahan Hukum Sekunder 

 
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari: 

 
a) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/terkait dalam 

penelitian ini. 

b) Hasil-hasil penelitian yang relevan/terkait dalam penelitian ini. 

 
3) Bahan Hukum Tersier 

 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, yaitu kamus, dan bahan-bahan dari internet. 

 
7. Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 
a. Studi Lapangan 

 
Studi lapangan dimaksudkan untuk memberi tambahan 

kelengkapan data, serta membandingkan hasil studi kepustakaan 
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dengan kenyataan. Adapun data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan ini, dilakukan melalui wawancara. 

 
b. Studi Kepustakaan 

 
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder. 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder dari 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, 

karya ilmiah, majalah artikel, koran, dan bahan kepustakaan lainnya 

yang berkaitan dengan masalah diteliti. 

 
8. Teknik Analisis Data 

 
Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, 

sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan menjadi hipotesis 

kerja seperti yang terdapat di dalam data (J. Lexy Maleong, 2002:103). 

 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data 

kualitatif dengan model interaktif, yaitu setiap unit data yang diperoleh 

dari beragam sumber data, selalu diinteraksikan atau dibandingkan dengan 

unit data lain untuk menemukan beragam hal yang diperlukan sesuai 

dengan tujuan penelitiannya (keluasan, kesepadanan, perbedaan, bentuk 

hubungan keterkaitan antar unsurnya, dan sebagainya). Proses interaktif 

ini dilakukan dengan membandingkan data yang telah diperoleh lewat 

wawancara dengan data hasil observasi, arsip, dan sebagainya sebagai 

usaha pemantapan simpulan yang dicoba untuk dikembangkan dan 

validitas datanya dengan melihat tingkat kesamaannya, perbedaannya, 

atau kemungkinan lainnya (H.B. Sutopo, 2006:107) 
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Menurut H.B. Sutopo, tiga komponen analisisnya adalah : 

 
a. Reduksi Data 

 
Merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi dari 

data (fieldnote). 

 
b. Penyajian Data 

 
Merupakan suatu realita organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data 

dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan 

kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel. 

 
c. Kesimpulan atau Verifikasi 

 
Dalam pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami arti 

berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, 

peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi 

kesimpulan yang diverifikasi. 

 
Teknik analisis kualitatif model interaktif dapat digambarkan dalam 

bentuk rangkaian yang utuh antara ketiga komponen diatas sebagai 

berikut: 
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Gambar 1. Teknik Analisis Kualitatif Model Interaktif 

 
Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada 

waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan 

sajian data. Dan setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya 

peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan 

memverifikasi berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas 

yang dilakukan dengan siklus antara komponen-komponen tersebut akan 

didapat data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang 

diteliti. 

 
F. Sistematika Skripsi 

 
Penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab termasuk diantaranya daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran. 

 
Adapun susunannya sebagai berikut : 

 
BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai : 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Sajian Data 

Penarikan 
Kesimpulan 
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C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan tentang Pengertian dan Hakekat Hukum 

2. Tinjauan tentang Hukum Agraria 

3. Tinjauan tentang Kebijakan Pembangunan Agraria 

4. Tinjauan tentang Penataan Ruang 

5. Tinjauan tentang Teori Pelaksanaan Hukum 

B. Kerangka Pemikiran 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Deskripsi Lokasi Penelitian 

b. Pelaksanaan Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah 

Pertanian ke Non Pertanian di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Klaten Tahun 2002-2006 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan 

Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Klaten 

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan tentang Pengertian dan Hakekat Hukum 

 
a. Pengertian Hukum 

 
Menurut Soerojo Wignjodipoero, definisi hukum adalah 

himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan 

suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam 

kehidupan masyarakat (Riduan Syahrani, 1991:21). 

 
Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi 

yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap 

orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya 

dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta 

menentukan bagaimana caranya nelaksanakan kepatuhan pada kaedah-

kaedah. 

 
b. Hakekat Hukum 

 
1) Hak dan Kewajiban 

 
Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi 

kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani 

kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum 

selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedang di 

pihak lain ada kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, 

sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. 
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Hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu 

dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan 

pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol ialah segi aktif 

dalam hubungan hukum itu, yaitu hak (Sudikno 

Mertokusumo,2003:42) 

 
2) Keadilan 

 
Hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan 

di dalam masyarakat, membagi wewenang secara adil dan 

mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara 

kepastian hukum. 

 
Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat 

menyamaratakan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran 

hukum harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang 

melakukan pelanggaran hukum.  

 
c. Tujuan Hukum 

 
Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, 

hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah 

menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan 

ketertiban dan keseimbangan. (Sudikno Mertokusumo, 2003:77). 

Selain itu hukum juga bertujuan untuk mencapai keadilan yang 

berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan 

jamannya. 

 
2. Tinjauan tentang Hukum Agraria 

 
a. Pengertian Tanah 

 
Dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan 

sebagai berikut. 
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”Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam 
Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain 
serta badan-badan hukum.” 

 

Sehingga yang dimaksud dengan istilah tanah dalam Pasal diatas 

adalah permukaan bumi, yang meliputi bagian dari tanah yang dapat 

dihaki oleh setiap orang atau badan hukum (Supriadi, 2007:3). 

 
Sedangkan yang dimaksud dengan tanah pertanian pada umumnya 

adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selain tanah untuk 

perumahan dan perusahaan. Yang termasuk tanah pertanian adalah 

semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat 

penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang 

menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak (Effendi Perangin, 

1989:141). 

 
Menurut Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985, yang dimaksud 

dengan tanah pertanian adalah tanah yang digunakan untuk usaha 

pertanian dalam arti mencakup persawahan, hutan, perikanan, 

perkebunan, tegalan, padang penggembalaan dan semua jenis 

penggunaan lain yang lazim digunakan sebagai usaha pertanian. 

 
b. Pengertian Hukum Agraria 

 
Kata agraria berasal dari bahasa Latin ager dan agrarius. Kata 

ager berarti tanah atau sebidang tanah sedangkan kata agarius 

mempunyai arti sama dengan perladangan, persawahan, pertanian. 

Dalam bahasa Inggris kata agraria diartikan agrarian yang selalu 

diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian (Supriadi, 

2007:1). 
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Pengertian agrarian ini, sama sebutannya dengan agrarian laws 

bahkan seringkali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat 

peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah 

yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya 

(Boedi Harsono, 2005:5). 

 
Untuk memperoleh bahan yang lebih lengkap, maka perlu 

dikemukakan definisi Hukum Agraria dari beberapa pakar hukum 

terkenal. 

 
Soebekti dan Tjitrosoedibjo mengemukakan bahwa Hukum 

Agraria adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum, baik 

Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara (staatsrecht) maupun 

Hukum Tata Usaha Negara (administratif recht) yang mengatur 

hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan 

bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan 

mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-

hubungan tersebut (Boedi Harsono, 2005:14). 

 
Sudargo Gautama memberikan isi yang lebih luas pada pengertian 

Hukum Agraria daripada Hukum Tanah. Hukum Agraria memberi 

lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula di dalamnya berbagai 

hal yang mempunyai hubungan pula dengan, tetapi tidak melulu 

mengenai tanah. Misalnya persoalan tentang jaminan tanah untuk 

hutang, seperti ikatan kredit (credietverband), atau ikatan panen 

(oogstverband), ”zekerheidsstelling”, sewa-menyewa antar golongan, 

pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap 

dan sebagainya, lebih mudah dicakupkan pada istilah pertama (Hukum 

Agraria) daripada istilah kedua (Hukum Tanah) (Boedi Harsono, 

2005:15). 
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E. Utrecht memberikan pengertian yang sama pada Hukum 

Agraria dan Hukum Tanah, tetapi dalam arti yang sempit, yaitu hanya 

meliputi bidang Hukum Administrasi Negara. Dikatakan bahwa 

Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian Hukum Tata Usaha 

Negara, yang menguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa 

yang diadakan akan memungkinkan para Pejabat yang bertugas 

mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu 

(Boedi Harsono, 2005:15). 

 
S. J. Fockema Andreae merumuskan Agrarisch Recht sebagai 

keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai usaha dan tanah 

pertanian, tersebar dalam berbagai bidang hukum (Hukum Perdata, 

Hukum Pemerintahan) yang disajikan sebagai satu kesatuan untuk 

keperluan studi tertentu (Boedi Harsono, 2005:16). 

 
c. Ruang Lingkup Hukum Agraria 

 
Hukum Agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang 

hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas  

sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. 

Kelompok tersebut terdiri atas (Boedi Harsono, 2005:8): 

 
1) Hukum Tanah 

 
Mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas tanah yang dapat 

disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. 

 
2) Hukum Air 

 
Mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas air yang ada di 

bumi. 
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3) Hukum Pertambangan 

 
Mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas bahan-bahan 

galian yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok 

Pertambangan. 

 
4) Hukum Perikanan 

 
Mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas kekayaan alam 

yang terkandung di dalam air. 

 
5) Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur Dalam Ruang 

Angkasa 

 
Mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur 

dalam ruang angkasa yang dimaksudkan dalam Pasal 48 Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA). 

 
3. Tinjauan tentang Kebijakan Hukum Agraria 

 
a. Landasan Hukum Pembangunan Agraria 

 
Pada umumnya negara-negara berkembang sedang menggiatkan 

pembangunan di segala bidang salah satunya di bidang agraria. 

Pembangunan ini pada hakekatnya adalah merupakan suatu rangkaian 

perubahan untuk menuju kemajuan, dimana kemajuan ini dilakukan 

secara berencana sesuai dengan keinginan pemerintah bersama rakyat. 

Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan suatu pedoman berupa 

landasan hukum agar pembangunan yang dilaksanakan tidak 

menyimpang dari peraturan yang ada. 

 
Landasan hukum yang digunakan dalam pembangunan agraria 

yaitu : 
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1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 

3) Peraturan-peraturan lain yang terkait di bidang agraria. 

 
b. Arah dan Tujuan Pembangunan Agraria 

 
Pembangunan yang terarah akan dapat menciptakan keharmonisan 

dan keselarasan di segala bidang. Dalam pembangunan agraria, juga 

diperlukan arah agar pembangunan agraria tepat pada sasaran yang 

dituju. Arah dari pembangunan agraria yaitu terselenggaranya Catur 

Tertib Pertanahan, yang meliputi (Samta Prayitna, 1995:47) : 

 
1) Tertib dibidang Hukum Pertanahan. 

2) Tertib dibidang Administrasi Pertanahan. 

3) Tertib dibidang Penggunaan Tanah. 

4) Tertib dibidang Pemeliharaan dan Lingkungan Hidup. 

 
Sedangkan tujuan pembangunan agraria tercantum dalam Pasal 2 

ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu untuk mencapai sebesar-

besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan 

kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang 

merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 

 
c. Program Pembangunan Agraria 

 
1) Landreform 

 
a) Pengertian dan Program Landreform 

 
Secara harfiah kata landreform berasal dari Bahasa Inggris 

yaitu land artinya tanah dan reform artinya perubahan, 

perombakan. Jadi landreform berarti perombakan terhadap 

struktur pertanahan. Akan tetapi yang dimaksudkan bukan 

hanya perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, 
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hubungan manusia dengan manusia berkenaan tanah guna 

meningkatkan penghasilan petani. 

 
Pengertian landreform dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria antara lain meliputi suatu program tindakan yang saling 

berhubungan yang saling bertujuan untuk menghilangkan 

penghalang-penghalang dibidang sosial-ekonomi yang timbul 

dari kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam struktur 

pertanahan. 

 
Program landreform sangat ditentukan oleh kondisi dari 

suatu negara, sebab landreform merupakan sasaran atau target 

yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Di Indonesia, program 

landreform meliputi (Supriadi, 2007:203) : 

 
(1) Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah; 

(2) Larangan pemilikan tanah secara absentee atau guntai; 

(3) Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas 

maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absentee, 

tanah-tanah bekas swapraja, dan tanah-tanah negara; 

(4) Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah 

pertanian yang digadaikan; 

 
Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai 

larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang 

mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian 

menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. 

 
b) Landasan Hukum Landreform 

 
Peraturan-peraturan pelaksanaan landreform antara lain: 

 
(1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

76 

(2) Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang 

Penetapan Luas Tanah Pertanian. 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang 

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti 

Kerugian. 

(4) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1960 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform 

 
c) Tujuan Landreform 

 
Tujuan diadakannya landreform antara lain (Supriadi, 

2007:202) : 

 
(1) Untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah; ada dua 

dimensi untuk tujuan ini; pertama, adanya usaha untuk 

menciptakan pemerataan hak atas tanah di antara para 

pemilik tanah. Ini dapat dilakukan melalui usaha yang 

intensif, yaitu dengan redistribusi tanah; kedua, untuk 

mengurangi perbedaan pendapatan antara petani besar dan 

kecil yang dapat merupakan usaha untuk memperbaiki 

persamaan di antara petani secara menyeluruh. 

(2) Untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna 

penggunaan tanah. 

 
2) Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian. 

 
a) Landasan Hukum Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke 

Non Pertanian 

 
Peraturan-peraturan yang melandasi perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian antara lain : 
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(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 

(2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang 

Penetapan Luas Tanah Pertanian. 

(3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang. 

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah. 

(5) Surat Edaran Mendagri Tanggal 29 Oktober 1984 Nomor 

590/11108/SJ tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian. 

(6) Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Tanggal 22 Juli 

Tahun 1994 Nomor 410-2261 perihal Pencegahan 

Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk 

Penggunaan Non Pertanian. 

(7) Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Tanggal 31 

Oktober 1994 Nomor 460-3346 perihal Perubahan 

Penggunaan Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan 

Tanah Non Pertanian. 

(8) Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Tanggal 25 Maret 1985 Nomor 590/107/1985 tentang 

Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian 

yang tidak terkendalikan. 

(9) Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah 

Tanggal 31 Agustus 2004, Nomor 400/2117/33/2004 

tentang Tata Laksana Pemberian Pertimbangan Teknis 

Penatagunaan Tanah. 

(10) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten 

tanggal 13 September 1995 Nomor 590/1525/1995 tentang 

Pembentukan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan 

Tanah Pertanian ke Non Pertanian. 
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b) Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian 

ke Non Pertanian 

 
Dalam rangka permohonan perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian, harus memperhatikan pertimbangan 

dari panitia pertimbangan perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian yang dibentuk oleh Bupati/Walikota 

Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas, panitia 

pertimbangan bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil 

pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah. 

 
Panitia pertimbangan perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian mempunyai tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab antara lain : 

 
(1) Mengadakan penelitian terhadap permohonan tanah yang 

dimohon untuk ijin perubahan penggunaan tanah pertanian 

ke non pertanian. 

(2) Mengadakan peninjauan lapangan dan wawancara dengan 

pemohon yang bersangkutan, khususnya yang menyangkut 

status tanah, keadaan fisik tanah dan lingkungan hidup di 

sekitarnya. 

(3) Memberikan pertimbangan atas hasil penelitian dan 

peninjauan ke lapangan kepada Bupati/Walikota Kepala 

Daerah atas permohonan perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian. 

 
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah 

Tingkat II Klaten tanggal 13 September 1995 Nomor 

590/1525/1995 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan 

Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, 

susunan keanggotaan panitia pertimbangan perubahan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

79 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten 

Klaten meliputi : 

 
(1) Ketua : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten        

Klaten (merangkap anggota) 

(2) Wakil Ketua  :  Asisten Tata Praja, Sekwilda Tingkat II 

Klaten (merangkap anggota) 

(3) Anggota : 

(a) Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten 

(b) Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kabupaten 

Daerah Tingkat II Klaten. 

(c) Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah Pengairan Bengawan Solo, 

Klaten. 

(d) Kepala Bagian Hukum, Setwilda Kabupaten Daerah 

Tingkat II Klaten. 

(e) Kepala Bagian Ketertiban, Setwilda Kabupaten Daerah 

Tingkat II Klaten. 

(f) Camat setempat 

(g) Kepala Desa setempat. 

(4) Sekretaris : Kepala  Seksi  Penatagunaan Tanah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 

(bukan anggota) 

 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, istilah Pemerintah Propinsi Daerah 

Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 

digantikan dengan istilah Pemerintah daerah propinsi dan 

Pemerintah daerah kabupaten/kota. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

80 

c) Tata Cara Pemberian Ijin Perubahan Penggunaan Tanah 

Pertanian ke Non Pertanian 

 
Menurut Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985, tata cara 

pemberian ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian antara lain : 

 
(1) Pemohon mengajukan permohonan perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian kepada Bupati/Walikota 

Kepala Daerah Tingkat II setempat lewat Kepala Kantor 

Pertanahan dengan mengisi formulir permohonan dan 

pernyataan yang telah disediakan di Kantor Pertanahan 

masing-masing rangkap 3 (tiga). 

(2) Pada saat mengajukan permohonan, maka pemohon sudah 

membayar biaya untuk kebutuhan antara lain : 

 
(a) Pembelian blanko/pengetikan/pembukuan/administrasi. 

(b) Perjalanan/transport Panitia dalam pemeriksaan ke tanah 

lapang. 

(c) Honorarium sidang, peninjauan lapang Panitia. 

 
(3) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah menerima 

permohonan dan telah membayar biaya di atas maka panitia 

melakukan sidang dan pemeriksaan tanah yang dimohon ke 

lapangan. 

(4) Berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Panitia 

Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke 

Non Pertanian dan Fatwa Tata Guna Tanah yang diterbitkan 

Kantor Pertanahan setempat, maka Bupati/Walikota Kepala 

Daerah Tingkat II mengeluarkan Surat Keputusan tentang 

diterima atau tidaknya permohonan tersebut dan 
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memberikan rekomendasi kepada Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Up. Kepala Direktorat Agraria yang 

kewenangannya sesuai dengan luas tanahnya pada Propinsi. 

(5) Surat Keputusan dan Rekomendasi yang sebagaimana 

tersebut diatas sudah diterbitkan selambat-lambatnya 3 

(tiga) hari sesudah Berita Acara dimaksud telah diterima 

Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setempat. 

(6) Selanjutnya 2 (dua) hari setelah Surat Keputusan diterima 

oleh Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah 

Pertanian ke Non Pertanian, maka sudah dikirim surat 

panggilan kepada pemohon, mengenai keputusan atas 

permohonan ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke 

Non Pertanian 

 
4. Tinjauan tentang Penataan Ruang 

 
Dalam Pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi : 

 
”....Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu 
rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan 
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya...” 

 
Berdasarkan pasal di atas, maka telah ditegaskan secara eksplisit 

perlunya suatu perencanaan tata ruang. Oleh karena itu maka dibuat 

Undang-Undang Penataan Ruang yang pertama kalinya pada tahun 1992 

yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 

Selanjutnya, Undang-undang Penataan Ruang Tahun 1992 diganti oleh 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. 

 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang menyebutkan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem 

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 
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Penataan ruang harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang 

sehingga diharapkan : 

 
a) Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya 

guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan. 

b) Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang. 

c) Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. 

 
Pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan pendekatan-

pendekatan dalam pengaturannya, termasuk Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas-asas sebagai 

pedoman pelaksanaannya. Asas-asas tersebut pada intinya merupakan 

norma-norma yang diambil/ditetapkan untuk memayungi semua kaidah-

kaidah pengaturan penataan ruang (perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian tata ruang) (Herman Hermit, 2008:69). 

 
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Penataan 

Ruang, penyelenggaraan penataan ruang harus didasarkan pada asas : 

 
a) Keterpaduan 

 
Penataan ruang yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan 

berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan 

lintas pemangku kepentingan (stakeholders). 

 
b) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 

 
Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian 

antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan 

manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan 

perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan 

perdesaan. 
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c) Keberlanjutan 

 
Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan 

kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan 

memperhatikan kepentingan generasi mendatang. 

 
d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan 

 
Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat 

ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin 

terwujudnya tata ruang yang berkualitas. 

 
e) Keterbukaan 

 
Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang 

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan penataan ruang. 

 
f) Kebersamaan dan kemitraan 

 
Penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan. 

 
g) Perlindungan kepentingan umum 

 
Penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan 

masyarakat. 

 
h) Kepastian hukum dan keadilan 

 
Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan 

hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan 

ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan 

masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil 

dengan jaminan kepastian hukum. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

84 

i) Akuntabilitas 

 
Penyelenggaraan penataan ruang harus dapat 

dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun 

hasilnya. 

 
Dalam perencanaan suatu tata ruang, didukung oleh perangkat-

perangkat peraturan yang berkaitan dengan tata ruang tersebut, antara lain : 

 
a) Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 

590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian yang Tidak Terkendali. 

 
Usaha pencegahan perubahan tanah pertanian ke non pertanian 

yang tidak terkendalikan mempunyai maksud dan tujuan agar usaha 

pemerintah selama ini dalam meningkatkan produksi pertanian tidak 

terganggu dengan adanya pengurangan lahan pertanian yang tidak 

terencana dengan matang dan mantap. 

 
Pembangunan memang memerlukan tanah, namun untuk keperluan 

pembangunan tersebut diperlukan perencanaan penggunaan tanah yang 

sedapat mungkin menghindari penggunaan tanah pertanian bagi 

pembangunan fisik seperti perumahan, industri, dan jasa. 

 
Oleh karena itu, dalam upaya mengendalikan laju  perubahan tanah 

pertanian ke non pertanian, setiap permohonan perubahan tanah 

pertanian ke non pertanian harus memenuhi prosedur dan tata cara yang 

berlaku. 

 
b) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 

Tanah. 

 
Secara filosofis keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) di Indonesia tidak terlepas dari adanya keinginan pemerintah 
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untuk melakukan penataan terhadap penggunaan dan penguasaan tanah 

di bumi Indonesia ini. 

 
Penatagunaan tanah merupakan suatu konsep yang berkaitan 

dengan penataan tanah secara maksimal, sebab konsep tata guna tanah 

selain mengatur mengenai persediaan, penggunaan terhadap bumi, air 

dan ruang angkasa, juga terhadap tanggung jawab pemeliharaan tanah, 

termasuk di dalamnya menjaga kesuburannya. 

 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004tentang 

Penatagunaan Tanah, yang dimaksud dengan penatagunaan tanah 

adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi 

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui kelembagaan 

yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem 

umtuk kepentingan masyarakat secara adil. 

 
Pelaksanaan penatagunaan tanah memiliki sasaran yang ingin 

dicapai, yaitu terjadinya penataan penggunaan tanah yang terdapat di 

perkotaan dan pedesaan sehingga akan muncul suatu konsep penataan 

tanah yang baik serta serasi dari aspek lingkungan. Konsep yang 

dimaksudkan untuk menata penggunaan tanah di perkotaan dan di 

pedesaan lazim disebut konsolidasi tanah (Supriadi, 2006:262). 

 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah, tujuan dari penatagunaan tanah antara lain : 

 
1) Mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi 

berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah. 

2) Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar 

sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah. 
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3) Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah 

serta pengendalian pemanfaatan tanah. 

4) Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan 

memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan 

hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

yang telah ditetapkan. 

 
5. Tinjauan tentang Teori Pelaksanaan Hukum 

 
Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan 

perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan 

berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada 

individu serta melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. 

 
Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, 

mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan 

hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan 

ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum 

dilaksanakan. Kalau tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan 

susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan 

masyarakat.  

 
Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara 

normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa 

yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai 

sesuatu yang memang sebaiknya. Pelaksanaan hukum juga dapat terjadi 

karena pelanggaran hukum yaitu dengan menegakkan hukum tersebut 

dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara (Riduan Syahrani, 

1991:161). 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

87 

Melalui penegakan hukum, hukum menjadi kenyataan. Dalam 

menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan (Sudikno 

Mertokusumo, 2003:160) : 

 
a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit), 

 
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap 

tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat 

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum 

bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan mewujudkan 

ketertiban masyarakat. 

 
b. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), 

 
Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau 

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi 

masyarakat. Hukum yang dibuat tidak boleh menimbulkan keresahan 

di dalam masyarakat. 

 
c. Keadilan (Gerechtigheit). 

 
Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum 

tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap 

orang, bersifat menyamaratakan. 

 
Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan 

perundang-undangan, ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, 

tetapi juga masalah pokok dari penegakan hukum terletak pada faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor 

penegakan hukum meliputi (Riduan Syahrani, 1991:171) : 
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a. Faktor Hukumnya Sendiri 

 
Semakin baik suatu peraturan hukum (undang-undang) akan 

semakin memungkinkan penegakan hukum. Secara umum peraturan 

hukum yang baik adalah peraturan hukum yang memenuhi tiga konsep 

keberlakuan, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. 

 
b. Faktor Penegak Hukum 

 
Peranan penegak hukum sangatlah penting, karena penegak 

hukum lebih banyak tertuju pada diskresi, yaitu dalam hal mengambil 

keputusan yang tidak sangat terikat pada hukum saja tetapi penilaian 

pribadi juga memegang peranan. Penegak hukum terdiri dari badan 

legislatif dan pemerintah (pihak yang membuat hukum) serta 

kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan masyarakat 

(pihak yang menerapkan hukum). 

 
c. Faktor Sarana atau Fasilitas 

 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau 

fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tidak 

terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. 

 
d. Faktor Masyarakat 

 
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sebab itu, masyarakat 

dapat mempengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum 

berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang 

menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. 
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Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan 

semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

 
e. Faktor Kebudayaan  

 
Kebudayaan hakekatnya merupakan buah budidaya, cipta, rasa 

dan karsa manusia dimana suatu kelompok masyarakat berada. Dengan 

demikian suatu kebudayaan di dalamnya mencakup nilai-nilai mana 

merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap 

baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga 

dihindari). 

 
Setiap undang-undang yang dibuat mempunyai persyaratan untuk 

dapat berlaku atau untuk mempunyai kekuatan berlaku. Ada tiga macam 

kekuatan berlaku, yaitu (Sudikno Mertokusumo, 2003:94) : 

 
a. Kekuatan Berlaku Yuridis (Juristische Geltung) 

 
Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila 

persyaratan formal terbentuknya undang-undang itu telah terpenuhi. 

Menurut Hans Kelsen, kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku 

apabila penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi 

tingkatannya. 

 
b. Kekuatan Berlaku Sosiologis (Soziologische Geltung) 

 
Berlakunya atau diterimanya hukum di dalam masyarakat itu 

lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum itu terbentuk menurut 

persyaratan formal atau tidak. Jadi berlakunya hukum merupakan 

kenyataan di dalam masyarakat. Kekuatan berlakunya hukum di dalam 

masyarakat ada dua macam : 
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1) Menurut Teori Kekuatan (Machtstheorie) 

 
Hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila 

dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas dari diterima 

ataupun tidak oleh warga masyarakat. 

 
2) Menurut Teori Pengakuan (Anerkennungstheorie) 

 
Hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila 

diterima dan diakui oleh warga masyarakat. 

 
c. Kekuatan Berlaku Filosofis (Filosofische Geltung) 

 
Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah 

hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidee) sebagai 

nilai positif yang tertinggi (uberpositiven Werte : Pancasila, 

masyarakat adil dan makmur). 

 
B. Kerangka Pemikiran 

 
Agar penelitian ini bisa dilaksanakan secara lancar, dan mengarahkan 

analisisnya pada tujuan, di sini perlu dikembangkan kerangka berpikir yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. Namun kerangka berpikir ini tetap 

bersifat lentur dan terbuka, ketepatan penggunaannya akan ditentukan dan 

disesuaikan dengan apa yang terjadi dan ditemukan di lapangan. 

 
Secara singkat kerangka berpikir bagi penelitian ini dapat digambarkan 

dengan skema sebagai berikut : 
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran 
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Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang 

menggiatkan pembangunan di segala bidang, salah satunya di bidang agraria. 

Pembangunan agraria yang dilaksanakan antara lain pembentukan hukum 

agraria nasional, dan program landreform. 

 
Salah satu hal yang dibahas dalam landreform yaitu mengenai tata guna 

tanah, yang dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada pengendalian 

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 

 
Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 

590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian yang Tidak Terkendali, merupakan salah satu instrumen dalam 

upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 

Karena laju perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang 

tidak terkendali akan menyebabkan berkurangnya ketersediaan pangan  dan 

kerugian sosial bagi Bangsa Indonesia sehingga tujuan pembangunan agraria 

yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu 

untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, 

kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum 

Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, tidak dapat tercapai. 
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BAB III 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

 
1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

 
Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten merupakan instansi vertikal 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Klaten yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN melalui Kepala Kanwil 

BPN Propinsi Jawa Tengah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. 

 
Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten berlokasi di Jalan Veteran 

No. 88 Klaten yang terletak di sebelah barat Kantor Pemberdayaan 

Masyarakat. Pemilihan lokasi yang sangat strategis karena berada di jalan 

protokol Kabupaten Klaten sehingga sangat mendukung fungsi pelayanan 

bagi masyarakat disebabkan karena : 

 
a. Adanya kemudahan dalam sarana transportasi umum yang sangat 

menguntungkan bagi stake holder (pemangku kepentingan) yang akan 

berhubungan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. 

b. Kabupaten Klaten, merupakan jalur lintas antara Propinsi Jawa Tengah 

dengan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 
2. Aturan dan Kebijakan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian. 

 
Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten merupakan badan pelaksana 

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Para pemohon 

yang ingin merubah penggunaan tanahnya dari tanah pertanian ke non 
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pertanian harus mengajukan permohonan ijin perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, 

yang nantinya akan diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. 

 
Pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian di Kabupaten Klaten  selain didasarkan pada peraturan-peraturan 

yang berkaitan dengan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian, tetapi juga didasari peraturan-peraturan lain yang berkaitan 

secara tidak langsung dengan perubahan penggunaan tanah pertanian ke 

non pertanian, antara lain : 

 
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

d. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan 

Nasional. 

e. Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan. 

f. Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Tanggal 20 Juli 1998 

Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas 

Pelayanan Masyarakat di bidang Pertanahan. 

 
3. Tugas Pokok dan Fungsi 

 
Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan. 

 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 30 

Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 
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Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, 

Kantor Pertanahan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka 

pelaksanaan tugas pertanahan. 

b. Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan. 

c. Pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan 

pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei 

potensi tanah. 

d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan 

penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, 

dan wilayah tertentu. 

e. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak 

tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah asset 

pemerintah. 

f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah 

terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat. 

g. Penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan. 

h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah. 

i. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional 

(SIMTANAS). 

j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, 

pemerintah dan swasta. 

k. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan. 

l. Pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan. 

m. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan 

prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan. 
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3.  Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi 

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

Kepala Kantor 
Dra. Theresia Widiati 

Kasubag. Tata Usaha 
Yuni Andriyastuti, S,H. 

Kaur Umum dan Kepegawaian 
Ratmini, S.H. 

Kaur Perencanaan&Keuangan 
Diah Sri Wijayanti, A.Ptnh. 

Kepala Seksi 
Survey,Pengukuran & Pemetaan 
Bayu Wahyudi, S.T., M.Hum. 

Kepala Seksi 
Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 

Kartika Wijayana, S.H.,M.M. 

Kepala Seksi 
Pengaturan & Penataan Pertanahan 

Drs. Suharto 

Kepala Seksi 
Pengendalian & Pemberdayaan 

Drs. Agustin Megantoro 

Kepala Seksi 
Sengketa, Konflik Perkara 
Heri Fathurachman, S.H. 

Kasubsi 
Pengukuran dan Pemetaan 

Agus Purnama. S.T. 

Kasubsi 
Tematik dan Potensi Tanah 

Edy Suharyanto, B.Sc. 

Kasubsi 
Penetapan Hak Tanah 

Yakob Suparmin, S.H.,M.Si. 

Kasubsi 
Pengaturan Tanah Pemerintah 

Suharlan, S.H. 

Kasubsi 
Pendaftaran Hak 

Priyanto, A.Ptnh., M.M. 

Kasubsi 
Peralihan Pembebanan Hak 

Agus Suprapta, S.H. 

Kasubsi 
Penatagunaan Tanah &  

Kawasan Tertentu 
Samta Prayitna, A.Ptnh.,M.H. 

Kasubsi 
Landreform dan Konsolidasi 

Purwanto, S.H. 

Kasubsi 
Pengendalian Pertanahan 

Marwadi 

Kasubsi 
Pemberdayaan Masyarakat 

Sumarno, B.A. 

Kasubsi 
Sengketa dan Konflik 
Budi Prasetyo, S.H. 

Kasubsi 
Perkara Pertanahan 

Joko Purwanto, S.H. 
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Berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan 

Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan mempunyai struktur organisasi 

yang terdiri dari : 

 
a. Subbagian Tata Usaha, meliputi : 

1) Urusan Perencanaan dan Keuangan. 

2) Urusan Umum dan Kepegawaian. 

 
b. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, meliputi : 

1) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan. 

2) Subseksi Tematik dan Potensi Tanah. 

 
c. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, meliputi : 

1) Subseksi Penetapan Hak Tanah. 

2) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah. 

3) Subseksi Pendaftaran Hak. 

4) Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah. 

 
d. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, meliputi : 

1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu. 

2) Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah. 

 
e. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, meliputi : 

1) Subseksi Pengendalian Pertanahan. 

2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat. 

 
f. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, meliputi : 

1) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan. 

2) Subseksi Perkara Pertanahan. 
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Masing-masing subbagian atau seksi mempunyai tugas dan 

fungsinya sendiri, namun secara sinergi diarahkan untuk mencapai tujuan 

dan sasaran yang diembannya secara efektif, efisien dan transparan, 

sebagai berikut : 

 
a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan 

administratif kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta 

menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan mempunyai tugas 

mengkoordinasikan dan melaksanakan survei, pengukuran, dan 

pemetaan bidang tanah, ruang, dan perairan, perapatan kerangka dasar, 

pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik, dan survei 

potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.  

c. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas 

menyiapkan bahan dan melakukukan penetapan hak dalam rangka 

pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, 

perijinan, pendataan dan penertiban bekas tanah hak; pendaftaran, 

peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT).  

d. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan dan melakukukan penatagunaan tanah, landreform, 

dan konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-

pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. 

e. Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat 

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukukan kegiatan 

pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar 

dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. 

f. Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukukan kegiatan 

penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. 
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Pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten ditangani oleh Subseksi 

Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, yang secara keseluruhan 

tugasnya adalah : 

 
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan, 

pemeliharaan dan penggunaan tanah, rencana penataan kawasan, 

pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah, 

perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi 

kawasan/zoning. 

b. Penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah. 

c. Penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah. 

d. Penyusunan neraca penatagunaan tanah. 

e. Penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah. 

f. Penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah. 

g. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data 

tekstual dan spasial. 

 
Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten memiliki strategi-strategi 

tertentu dalam usahanya untuk mengendalikan laju perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian, antara lain : 

 
a. Adanya RUTRK/RDTRK/IKK dan Pola Tata Ruang Desa (PTRD). 

b. Setiap permohonan perubahan zonasi/ perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian maupun perubahan pemanfaatan lahan 

perkotaan tidak semuanya dikabulkan. 

c. Setiap permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian menjadi rumah tinggal, hanya diberikan ijin seluas 500m2 

untuk setiap pemohon, meskipun berada pada zonasi pemukiman. 

d. Setiap ijin perubahan pemanfaatan lahan perkotaan dimohon untuk 

menyediakan akses jalan selebar 2,5m x panjang tanah yang dimohon. 
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Adanya RUTRK/RDTRK/IKK dan PTRD merupakan sarana 

pengendali yang utama bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. 

RUTRK/RDTRK/IKK dan PTRD berperan sebagai faktor penentu 

dikabulkan atau tidaknya terhadap permohonan perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian yang telah diajukan oleh pemohon. 

Apabila tidak sesuai dengan zonasi-zonasi yang telah ditetapkan dalam 

RUTRK/RDTRK/IKK dan PTRD, maka permohonan perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tidak dapat dikabulkan 

meskipun tetap tidak menutup kemungkinan untuk dapat dikabulkan, 

antara lain dengan mengajukan permohonan ijin perubahan pemanfaatan 

lahan perkotaan dan dengan ijin perubahan PTRD. 

 
Setiap permohonan perubahan zonasi/ perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian maupun perubahan pemanfaatan lahan 

perkotaan tidak dikabulkan semua. Apabila ada investor/ pemohon yang 

akan membangun pemukiman di lahan sawah beririgasi teknis, maka 

permohonan perubahan penggunaan tanah pertaniannya tidak dapat 

dikabulkan karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu yang 

mendasarinya, antara lain : 

 
a. Lahan yang dimohonkan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian 

ke non pertanian tersebut berupa lahan sawah beririgasi teknis yang 

merupakan lahan produktif. Sehingga apabila permohonan perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dikabulkan, akan 

berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian. 

b. Adanya unsur estetika yang menjadi pertimbangan untuk tidak 

mengabulkan permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke 

non pertanian tersebut, mengingat di sekitar lahan yang dimohonkan 

ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut 

merupakan lahan sawah beririgasi teknis sehingga kontur tanahnya 

tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai area pemukiman. 
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Setiap permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian yang diubah menjadi rumah tinggal, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Klaten hanya memberikan ijin seluas 500m2 untuk setiap 

pemohon, meskipun lahan yang dimohonkan ijin alih fungsi tersebut 

termasuk dalam zonasi pemukiman dalam RUTRK/RDTRK/IKK. Hal ini 

dilakukan agar tata ruang wilayahnya dapat tertata dengan baik sehingga 

tidak menimbulkan dominasi wilayah untuk pihak-pihak tertentu. Selain 

itu, kota akan tampak menjadi lebih rapi dan teratur. 

 
Setiap ijin perubahan pemanfaatan lahan perkotaan dimohon untuk 

menyediakan akses jalan selebar 2,5m x panjang lahan yang dimohon. Hal 

ini bertujuan agar antara daerah satu dengan daerah yang lainnya dapat 

dicapai dengan mudah dengan adanya akses jalan yang memadai. 

Memadai dalam arti, akses jalan yang disediakan tersebut tidak terlalu 

sempit, namun juga tidak terlalu lebar. Dalam hal ini, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Klaten menetapkan penyediaan akses jalan selebar 2,5m. 

Selain itu, dengan adanya penetapan penyediaan akses jalan selebar 2,5mx 

panjang lahan yang dimohon ini, akan menjadi pertimbangan bagi 

perusahaan/badan hukum maupun perseorangan yang akan mengajukan 

permohonan ijin perubahan pemanfaatan lahan perkotaan, karena secara 

otomatis luas lahan yang akan dimohonkan ijin perubahan pemanfaatan 

lahan perkotaan tersebut menjadi berkurang cukup banyak. 

 
4. Rencana Strategis  

 
Visi BPN  :  Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan 

pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan 

keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan 

Republik Indonesia. 
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Misi BPN  :   

 
a. Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan 

pertanahan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan 

sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan 

dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan  

b. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan 

bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T).  

c. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di 

seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem 

pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik, 

dan perkara di kemudian hari. 

d. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 

Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi 

yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan 

masyarakat. 

e. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, 

prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat 

secara luas. 

 
Sasaran  : 

 
a. Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran 

rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan serta 

peningkatan ketahanan pangan (prosperity). 

b. Pertanahan berkontribusi secara nyata dalam peningkatan tatanan 

kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam 

kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan lahan (P4T) (equity). 
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c. Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan tatanan 

kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai 

sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh tanah air serta 

melakukan penataan perangkat hukum dan system pengelolaan 

pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik, dan perkara di 

kemudian hari (social welfare). 

d. Pertanahan berkontribusi secara nyata bagi terciptanya keberlanjutan 

sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang 

terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat 

(sustainability). 

 
Agenda Kebijakan : 

 
a. Membangun kepercayaan masyarakat pada BPN. 

b. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi 

tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. 

c. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship). 

d. Menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan di daerah-daerah 

korban bencana alam dan daerah-daerah konflik. 

e. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik 

pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis. 

f. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan 

sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia. 

g. Menangani masalah KKN dan meningkatkan partisipasi dan 

pemberdayaan masyarakat. 

h. Membangun database pemilikan dan penguasaan tanah skala besar. 

i. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan 

Pertanahan yang telah ditetapkan. 

j. Menata kembali kelembagaan BPN. 

k. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan 

pertanahan. 
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Rencana Strategis BPN merupakan pedoman sekaligus kendali dan 

acuan koordinasi bagi setiap unit kerja pada semua tingkatan organisasi 

BPN. Sebagai komitmen perencanaan, rencana strategis juga berfungsi 

sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan misi, kebijakan serta 

program nasional untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah 

ditetapkan. 

 
B. Pelaksanaan Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke 

Non Pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Tahun 2002-

2006 

 
1. Mekanisme Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. 

 
Pemohon (pemilik tanah maupun ahli waris) harus mengajukan 

permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 

kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten melalui staf/pegawai bagian 

Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu. Pemohon harus 

mengisi form yang telah disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Klaten, yang terdiri dari : 

 
a. Form Permohonan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah yang dibubuhkan 

materai Rp. 6.000,00. 

b. Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat dan ditandatangani oleh 

Camat setempat (rangkap 2). 

c. Surat Pernyataan dari Pemohon yang dibubuhkan materai Rp. 6.000,00. 

(rangkap 2). Surat Pernyataan ini ditandatangani dan disahkan oleh 

Kepala Desa setempat dan Camat setempat. 

d. Gambar Rencana Induk tanah yang dimohon (rangkap 2). Gambar ini 

menjelaskan mengenai lokasi tanah yang dimohonkan permohonan ijin 

alih fungsi lahan pertanian secara lebih detail yang disertai dengan 

batas-batas di sekitar lokasi yang dimohon. 
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e. Rencana Induk Kegiatan Pembangunan yang menggunakan tanah 

(rangkap 2). Persyaratan ini bersifat fleksibel, artinya tidak harus 

disertakan dalam permohonan karena pertimbangan-pertimbangan 

tertentu. Misalnya perencanaan pembangunan yang belum matang, 

alokasi dana yang belum terencana, maupun lama pembangunan bagi 

pemohon yang mengajukan alih fungsi lahan pertanian menjadi rumah 

tinggal. 

 
Pengisian Form Permohonan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah 

tersebut tidak ada ketentuan secara tertulis, sehingga dapat ditulis tangan 

maupun diketik manual. Selain form yang telah disediakan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Klaten diatas, pemohon juga harus melampirkan : 

 
a. Fotokopi Bukti Pemilikan Sertifikat yang telah dilegalisir (rangkap 2). 

Namun apabila pemohon belum memiliki Sertifikat, maka pemohon 

dapat menggunakan Leter C yang telah dilegalisir (rangkap 2). Leter C 

yaitu Surat Keterangan kepemilikan tanah yang diberikan oleh Kepala 

Desa/Kepala Kelurahan yang belum didaftarkan secara sah di Kantor 

Pertanahan. 

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah/Pemohon (rangkap 2). 

c. Gambar rencana penggunaan tanah (rangkap 2). 

d. Peta Pola Tata Ruang Desa yang menunjukkan letak tanah yang 

dimohon (apabila lokasi yang dimohonkan ijin perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian terletak di desa) (rangkap 2). 

e. Surat Keterangan Warisan (apabila pemilik tanah sudah meninggal) 

yang dibuat oleh ahli waris dan dibubuhkan materai Rp. 6.000,00.     

Surat Keterangan Warisan ini ditandatangani dan disahkan oleh Kepala 

Kelurahan setempat dan Camat setempat.  
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2. Proses Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. 

 
a. Proses Administrasi 

 
Permohonan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke 

Non Pertanian yang telah diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Klaten akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu seleksi 

administrasi yang meliputi pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran 

berkas-berkas permohonan.  

 
Pemeriksaan kelengkapan dilakukan oleh staf/pegawai bagian 

subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor 

Pertanahan Kabupaten Klaten. Apabila telah dinyatakan lengkap, maka 

dilanjutkan dengan pemeriksaan kebenaran dari berkas Permohonan 

Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian tersebut. 

Pemeriksaan kebenaran dari berkas permohonan tidak hanya sekedar 

formalitas, tetapi langsung di periksa kebenarannya ke lokasi tanah 

yang dimohonkan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian oleh staf/pegawai bagian subseksi Penatagunaan Tanah dan 

Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Pemeriksaan 

kebenaran berkas permohonan ini bertujuan untuk mencegah 

timbulnya permasalahan/perselisihan di kemudian hari. Setelah 

dinyatakan benar, maka langkah selanjutnya yaitu proses teknis. 

 
b. Proses Teknis 

 
Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan diperiksa 

kebenarannya, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari 

akan dilaksanakan penelitian awal oleh suatu tim yang dibentuk oleh 

Bupati Klaten yang disebut Panitia Pertimbangan Perubahan 

Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian tentang kondisi tanah 
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yang dimohonkan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian, yang pada tahun 2007 dijabat oleh : 

 
1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten  :  Dra. Theresia 

Widiati. 

2) Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Klaten    :  Drs. Sartiyasto, 

M.M. 

3) Kepala Bappeda Kabupaten Klaten  :  Nurul Bariyah. 

4) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten  

:  Joko Siswanto. 

5) Kasubdin Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten  :  

Darminto. 

6) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten :  Bambang 

Srigiyanto. 

7) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten  :  Nur 

Endro Bagaskoro. 

8) Camat setempat. 

9) Kepala Desa setempat. 

10) Kepala Seksi  Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Klaten  :  Drs. Suharto 

 
Apabila salah satu dari anggota Panitia Pertimbangan 

Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian diatas tidak 

dapat menghadiri peninjauan lokasi, maka dapat diwakilkan oleh 

staf/pegawai tingkat bawahnya. 

 
Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian 

ke Non Pertanian akan turun ke lapangan untuk meneliti lokasi yang 

dimohonkan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, 

apakah telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana 

Detail Tata Ruang Kota/Ibukota Kecamatan (RUTRK/RDTRK/IKK), 

apabila lokasi terletak di Kota/Ibukota Kecamatan, serta Pola Tata 
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Ruang Desa (PTRD), apabila lokasi terletak di pedesaan, yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. 

 
Dalam peninjauan lokasi, masing-masing anggota panitia 

Pertimbangan Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian 

ke Non Pertanian akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang 

berkaitan dengan keadaan fisik tanah yang dimohonkan perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dan lingkungan sekitar 

yang mempengaruhinya, antara lain : 

 
1) Keterangan mengenai kepemilikan tanah yang diajukan perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian oleh pemohon. 

2) Kesesuaian ijin permohonan perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian dengan Undang-Undang yang terkait. 

3) Keadaan fisik tanah yang dimohon, apakah merupakan tanah sawah 

atau tanah tegalan. 

4) Kesesuaian lokasi yang dimohon dengan RUTRK/RDTRK/IKK 

serta PTRD. 

5) Pertimbangan mengenai kondisi saluran pengairan yang ada di 

sekitarnya, apakah beririgasi sederhana atau beririgasi teknis. 

 
 Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan tersebut akan 

mempengaruhi dikabulkan atau tidaknya permohonan perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 

 
Pertimbangan yang telah diberikan oleh masing-masing 

anggota Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian 

ke Non Pertanian akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan 

(BAP) tentang perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian tersebut yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia 

Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian. Dalam BAP tersebut, semua anggota Panitia Pertimbangan 
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Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian telah 

menyepakati permohonan tersebut untuk disetujui atau tidak. Setelah 

ditandatangani oleh semua anggota, maka akan segera diserahkan 

kembali ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. 

 
c. Proses Penentuan Keputusan 

 
Berdasarkan BAP yang telah disetujui oleh Panitia 

Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten akan segera 

mengeluarkan ketetapan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor 

Pertanahan yang menyatakan bahwa permohonan ijin perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang diajukan oleh 

pemohon telah dikabulkan.  

 
Permohonan yang ditolak oleh Panitia Pertimbangan 

Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian karena tidak 

sesuai dengan RUTRK/RDTRK/IKK serta PTRD, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Klaten memberikan kesempatan untuk merubah zonasi agar 

sesuai dengan permohonan awal. Apabila daerah yang dimohon 

termasuk daerah Ibukota Kecamatan, perubahan zonasi ini dilakukan 

dengan mengajukan permohonan Ijin Perubahan Pemanfaatan Lahan 

kepada Bupati Klaten (IPPL). Permohonan IPPL bertujuan untuk 

mendapatkan rekomendasi berupa Surat Keputusan Bupati tentang 

persetujuan permohonan IPPL. 

 
Untuk daerah yang terdapat di pedesaan dan masuk dalam 

PTRD, maka cara yang ditempuh untuk menyesuaikan zonasi yaitu 

melalui permohonan perubahan PTRD sesuai dengan Peraturan Desa 

yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) 

yang diajukan kepada Bupati agar mendapatkan rekomendasi berupa 

Surat Keputusan Bupati tentang Persetujuan Perubahan PTRD. 
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Berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, setiap pejabat yang berwenang yang 

menerbitkan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 

Rp. 500.000.000,00. Jadi, Bupati yang mengeluarkan Surat Keputusan 

tentang persetujuan permohonan IPPL mapun PTRD harus disesuaikan 

dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

 
Pengajuan IPPL maupun perubahan PTRD yang telah 

mendapatkan Surat Keputusan Bupati tentang persetujuan permohonan 

IPPL/Perubahan PTRD, maka permohonan ijin perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian dapat dikabulkan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Klaten. Namun apabila ditolak, maka 

permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian tidak dapat dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Klaten. 

 
Adapun dasar-dasar yang menjadi pertimbangan 

dikabulkannya permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke 

non pertanian tersebut adalah : 

 
1) Rencana penggunaan tanah telah jelas. 

2) Permohonan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Panitia 

Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian. 

3) Permohonan tersebut telah mendapatkan Surat Keputusan Izin 

Perubahan Pemanfaatan Lahan dari Bupati Klaten. 

4) Permohonan tersebut telah mendapatkan Surat Keputusan 

Perubahan Pola Tata Ruang Desa oleh Bupati Klaten. 
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5) Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian perlu 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Klaten. 

 
Dasar-dasar yang menjadi pertimbangan tidak dikabulkannya 

permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian tersebut adalah : 

 
1) Rencana penggunaan tanah tidak jelas. 

2) Permohonan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Panitia 

Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian. 

3) Permohonan tersebut tidak mendapatkan Surat Keputusan Izin 

Perubahan Pemanfaatan Lahan dari Bupati Klaten 

4) Permohonan tersebut tidak mendapatkan Surat Keputusan 

Perubahan Pola Tata Ruang Desa oleh Bupati Klaten. 

 
Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan tersebut akan segera disampaikan kepada pemohon untuk 

segera dilaksanakan.  

 
Kewajiban pemohon setelah menerima Surat Keputusan Ijin 

Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian tersebut 

yaitu : 

 
1) Menggunakan Surat Keputusan segera mungkin dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan dan harus sesuai dengan 

permohonannya. 

2) Mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan dan perijinan lainnya. 

3) Pencatatan perubahan penggunaan tanah pada Sertifikat atau 

pemindahan hak belum boleh dilakukan apabila fisik tanah secara 

nyata belum berubah penggunaannya. 
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Apabila terjadi kelalaian/pelanggaran terhadap isi Surat 

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, maka dapat berakibat batalnya 

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tersebut.  

 
Surat Keputusan berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan 

sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan, ijin 

dapat diperpanjang 1 (satu) kali. 

 
Pada tahun 2002, jumlah lahan pertanian yang diajukan 

permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 

seluas 65,9410 Hektar, pada tahun 2003 seluas 39,8859 Hektar, pada 

tahun 2004 seluas 38,5389 Hektar, pada tahun 2005 seluas 47,1074 

Hektar, dan pada tahun 2006 seluas 28,5985 Hektar (tabel terlampir). 

Dari tahun 2002-2006 menunjukkan adanya penurunan luas lahan yang 

diajukan permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat adanya pengendalian 

laju perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian secara 

kuantitas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. 

 
Berdasarkan data-data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa 

persyaratan bagi pemohon yang ingin mengajukan ijin  perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Klaten dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Instruksi 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 

1985 Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah 

Pertanian ke Non Pertanian yang tidak Terkendalikan.  

 
Prosedur-prosedur yang ditempuh oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Klaten baik prosedur administrasi maupun prosedur teknis 

telah dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan yang tertera dalam 

Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 
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Maret 1985 Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan 

Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang tidak Terkendalikan. 

 
Penetapan Surat Keputusan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah 

Pertanian ke Non Pertanian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

ditetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan dikabulkan/tidaknya 

permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian mengacu pada Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 1985 Nomor 590/107/1985 tentang 

Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang tidak 

Terkendalikan, dengan berdasarkan pertimbangan dari Panitia 

Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian. 

 
Adapun mengenai pengajuan permohonan ijin perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang diajukan kepada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten guna mendapatkan Surat 

Keputusan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian dari Kepala Kantor Pertanahan memang tidak dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 1985 Nomor 590/107/1985 

tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian 

yang tidak Terkendalikan, yaitu diajukan kepada Bupati Klaten guna 

mendapatkan Surat Keputusan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah 

Pertanian ke Non Pertanian dari Bupati Klaten.  

 
Hal tersebut dikarenakan pada tahun 1985 (pada saat Instruksi 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 

1985 Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah 

Pertanian ke Non Pertanian yang tidak Terkendalikan dikeluarkan), 

Direktorat Jenderal Agraria termasuk kedalam satu lingkungan 

Departemen Dalam Negeri, sehingga urusan pertanahan ditangani oleh 
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Departemen Dalam Negeri. Sekarang semua urusan pertanahan 

ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi 

independen. Jadi perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian telah menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Klaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Klaten Tanggal 13 September 1995 Nomor 590/1525/1995 tentang 

Pembentukan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah 

Pertanian ke Non Pertanian. 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke 

non pertanian pada tahun 2002-2006 dilaksanakan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Klaten berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 1985 Nomor 

590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian yang Tidak Terkendalikan, yang meliputi : 

 
1) Proses Administrasi 

 
Berupa surat-surat keterangan baik yang dibuat oleh 

pemohon, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, maupun dari 

Pemerintah Desa/Kecamatan/Kabupaten Klaten telah sesuai dengan 

ketentuan Bab II Sub  7 Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 1985 

Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah 

Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan, dan 

ketentuan Sub 2.1 Petunjuk Teknis Instruksi Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 1985 Nomor 

590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke 

Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan. 
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2) Proses Teknis 

 
Proses teknis yang berupa peninjauan ke lokasi secara 

langsung oleh Panitia Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian 

Kabupaten Klaten telah sesuai dengan ketentuan Sub 2 Petunjuk 

Teknis Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Tanggal 25 Maret 1985 Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan 

Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak 

Terkendalikan. 

 
3) Proses Pengambilan Keputusan 

 
Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten telah sesuai dengan ketentuan 

Sub 2.5 Petunjuk Teknis Instruksi Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 1985 Nomor 

590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke 

Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan, yaitu mengenai tata cara 

pemberian ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian. 

 
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perubahan Penggunaan 

Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Klaten 

 
Dalam rangka pelaksanaan pengendalian perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Klaten, ada faktor-faktor pendorong yang mendukung terjadinya pelaksanaan 

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten 

dengan baik. Menurut hasil penelitian, faktor-faktor pendorongnya tersebut 

adalah : 
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1. Adanya persyaratan yang relatif mudah dipenuhi bagi pemohon yang ingin 

mengajukan permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke 

non pertanian. 

2. Adanya keinginan Pemerintah Daerah untuk berusaha mengatasi masalah 

pengangguran di Kabupaten Klaten sehingga kebijakan pembangunan 

diarahkan pada sektor industri/manufaktur yang dapat menyerap tenaga 

kerja yang lebih banyak (wawancara dengan Bapak Samta Prayitna pada 

tanggal 31 Maret 2008). 

 
Kemudahan persyaratan dalam pengajuan permohonan ijin perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian bagi pemohon mengakibatkan 

proses pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 

menjadi lancar. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, diakui 

kebenarannya, dan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan dalam 

RUTRK/RDTRK/IKK, maka Panitia Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian 

harus mengabulkan permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian 

ke non pertanian. 

 
Adanya keinginan Pemerintah Daerah untuk berusaha mengatasi 

masalah pengangguran di Kabupaten Klaten merupakan faktor yang 

mendorong terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian. Pemerintah Daerah menganggap dengan pembangunan sektor 

industri, maka dapat merekrut tenaga kerja sebanyak-banyaknya sehingga 

dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Klaten. 

 
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor-faktor 

pelaksanaan hukum yang mempunyai pengaruh terhadap faktor pendorong 

terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di 

Kabupaten Klaten, yaitu : 

 
1. Faktor administrasi yang relatif mudah dipenuhi dalam pengajuan 

permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 
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2. Faktor sosial, yaitu adanya upaya Pemerintah Daerah untuk menyediakan 

lapangan kerja bagi masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran di 

Kabupaten Klaten. 

 
Dalam rangka pelaksanaan pengendalian perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Klaten tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, namun juga timbul 

berbagai hambatan-hambatan yang mempengaruhi. Menurut hasil penelitian, 

faktor-faktor penghambat tersebut adalah : 

 
1. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat dualisme, yaitu 

kebijakan untuk melarang terjadinya perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian, dan kebijakan untuk menumbuhkan sektor 

industri/manufaktur serta sektor lainnya. 

2. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang RUTRK/RDTRK/IKK 

sebagai instrumen utama pengendalian perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten (wawancara dengan 

Bapak Samta Prayitna pada tanggal 31 Maret 2008). 

 
Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat dualisme 

merupakan hambatan utama dalam usaha pengendalian perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten. Di satu sisi Pemerintah 

Daerah berupaya untuk melarang terjadinya perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian, tetapi di sisi lain Pemerintah Daerah justru 

mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut melalui kebijakan 

pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor non pertanian lainnya yang 

dalam kenyataannya menggunakan tanah pertanian. Pemerintah Daerah 

cenderung mengesampingkan dampak negatif akibat perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian, sebagai persoalan yang perlu ditangani 

secara serius dan konsisten.  
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Pemerintah Daerah lebih mengoptimalkan sektor industri dan sektor 

non pertanian lainnya, karena  dianggap mampu meningkatkan kemakmuran 

dan tingkat perekonomian daerah. Padahal apabila diteliti lebih dalam, 

optimalisasi sektor industri dan sektor non pertanian lainnya justru menekan 

sektor pertanian karena pembangunan industri pasti akan menggunakan lahan 

pertanian sehingga akan berdampak pada produksi pertanian di Kabupaten 

Klaten. Dengan demikian, tujuan pembangunan Agraria yang tercantum dalam 

Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran 

rakyat, tidak dapat tercapai. 

 
Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang 

RUTRK/RDTRK/IKK sebagai instrumen utama pengendalian perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten merupakan 

suatu hambatan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa di 

Kabupaten Klaten telah ditetapkan zonasi-zonasi yang dituangkan dalam 

RUTRK/RDTRK/IKK yang berfungsi untuk mengatur tata kota Kabupaten 

Klaten, sehingga masyarakat cenderung mengajukan permohonan perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tanpa mengindahkan zonasi-

zonasi yang telah ditentukan. Selain itu kurangnya Sumber Daya Manusia 

(SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Klaten sangat mempengaruhi proses sosialisasi pada masyarakat. Di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Klaten, khususnya yang menangani masalah perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, yaitu Subseksi Penatagunaan 

Tanah dan Kawasan tertentu, hanya ada staf/pegawai sejumlah 12 orang. Hal 

ini tidak sebanding dengan jumlah permohonan perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian dan luas daerah Kabupaten Klaten sehingga sulit 

melakukan sosialisasi secara menyeluruh. 

 
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kabupaten Klaten lebih 

mengoptimalkan sosialisasi mengenai RUTRK/RDTRK/IKK terhadap 

masyarakat, salah satunya melalui proses seleksi yang lebih cermat tentang 
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permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 

Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten mengadakan koordinasi 

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk membahas mengenai 

perencanaan tata kota agar terjadi keseimbangan antara sektor pertanian 

dengan sektor non pertanian. 

 
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor 

penegakan hukum yang mempunyai pengaruh sebagai penghambat 

pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di 

Kabupaten Klaten, adalah : 

 
1. Faktor aturan hukum yang terkait dengan kebijakan pembangunan di 

Kabupaten Klaten yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan 

pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 

2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Klaten yang masih kurang, baik secara kualitas maupun kuantitas, dalam 

pemahaman mengenai kebijakan RUTRK/RDTRK/IKK sehingga 

sosialisasi terhadap masyarakat belum dapat dilakukan secara menyeluruh. 

 
Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pengendalian 

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang telah diuraikan 

dalam Pembahasan Bab III Sub C, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah 

Kabupaten Klaten beserta Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten perlu 

menangani masalah perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 

ini secara serius dan konsisten, sehingga tujuan pembangunan agraria yang 

tercantum dalam Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu untuk 

mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, 

kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum 

Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, dapat tercapai. 
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BAB IV 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan, yaitu : 

 
1. Bahwa pelaksanaan pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian 

ke non pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada tahun 2002-

2006 telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Instruksi Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 1985 Nomor 

590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian yang Tidak Terkendalikan, dengan prinsip pendekatan : 

 
a. Unsur kepastian hukum dalam setiap peristiwa konkret yang terjadi, 

yaitu dalam melaksanakan perubahan penggunaan tanah pertanian ke 

non pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dengan 

mengikuti ketentuan yang berlaku, baik aspek administrasi maupun 

aspek teknis. Unsur kepastian hukum terdiri dari kepastian hukum bagi 

subyek dan kepastian hukum bagi obyek. Kepastian hukum bagi 

subyek dapat dilihat dari ketentuan untuk menyertakan fotokopi 

identitas diri dalam permohonan ijin perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian. Kepastian hukum bagi obyek dapat dilihat 

dari ketentuan untuk menyertakan fotokopi Sertifikat/Leter C yang 

telah dilegalisir dalam permohonan ijin perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian. 

b. Unsur kemanfaatan, yaitu untuk memberikan nilai ekonomis bagi 

masyarakat dalam bentuk mengurangi pengangguran sehingga 
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masyarakat dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari 

dan dapat meningkatkan perekonomian daerah. 

c. Unsur keadilan, khususnya dalam hal yang menyangkut hak dan 

kedudukan yang sama di hadapan hukum, yaitu semua pemohon 

diperlakukan sama dan tidak ada perbedaan yang bersifat 

diskriminatif. Semua pemohon yang mengajukan permohonan ijin 

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian harus melalui 

prosedur yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Klaten. 

 
2. Bahwa terdapat faktor-faktor yang menghambat maupun faktor-faktor 

pendorong dalam pelaksanaan pengendalian perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, antara 

lain : 

 
a. Faktor Pendorong 

 
1) Persyaratan administrasi yang relatif mudah dipenuhi bagi 

pemohon yang ingin mengajukan permohonan ijin perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 

2) Keinginan Pemerintah Daerah untuk berusaha menyediakan 

lapangan kerja untuk mengatasi masalah pengangguran di 

Kabupaten Klaten. 

 
b. Faktor Penghambat 

 
1) Kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat dualisme, yaitu 

kebijakan untuk melarang terjadinya perubahan penggunaan tanah 

pertanian ke non pertanian, dan kebijakan untuk menumbuhkan 

sektor industri/manufaktur. 

2) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang 

RUTRK/RDTRK/IKK sebagai instrumen utama pengendalian 
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perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di 

Kabupaten Klaten. 

 
B. Saran 

 
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten perlu menetapkan kebijakan yang 

lebih konsisten sehingga aparat pelaksana kebijakan tersebut dapat 

menjalankan tugas dengan pasti. Adanya dualisme kebijakan dapat 

menyebabkan kerusakan tatanan pembangunan daerah, khususnya 

mengenai kebijakan RUTRK/RDTRK/IKK. 

2. Dilakukannya sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat 

Kabupaten Klaten mengenai RUTRK/RDTRK/IKK agar masyarakat 

mengetahui zonasi-zonasi daerah masing-masing sehingga akan 

menimbulkan kesadaran diri masyarakat untuk turut serta mengendalikan 

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Sosialisasi tidak 

hanya dilakukan pada masyarakat di perkotaan saja, tetapi juga masyarakat 

di pelosok desa dengan menyediakan peralatan yang memadai. 
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tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang 
Tidak Terkendali. 

 
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/11108/SJ tentang Perubahan 

Tanah Pertanian ke Non Pertanian. 
 
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Nomor 590/1525/1995 

tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan 
Tanah Pertanian ke Non Pertanian. 
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Februari 2008. Halaman 2. 
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