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Lahan dan Tanah
Lahan (land) adalah tempat berlangsungnya 
berbagai kegiatan serta berdirinya berbagai 
struktur kebutuhan untuk menunjang 
kehidupan.

Tanah (ground) adalah bagian tertas kerak 
bumi dimana terdapat berbagai sumber daya bumi dimana terdapat berbagai sumber daya 
alam misalnya air tanah, mineral, tambang, 
dsb.

Tanah (soil) adalah istilah yang berhubungan 
dengan kemampuan dan kualitas tanah 
misalnya kesuburan, daya dukung, struktur 
geologis, dsb.



Lahan (tanah dalam istilah kita)

Memiliki kekuatan sosial ekonomi karena:

Secara fisik lahan merupakan asset ekonomi 
yang relatif tidak terpengaruh oleh 
kemungkinan penurunan nilai dan harga

Merupakan asset terbataas dan tidak akan Merupakan asset terbataas dan tidak akan 
bertambah kecuali melalui penanganan 
khusus misalnya reklamasi



Nilai dan harganya sangat ditentukan oleh 
kegiatan fungsional yang dikembangkan di 
atasnya

Bersifat stationer dan tidak dapat dipindahkan

Merupakan investasi jangka 
panjang/tabunganpanjang/tabungan



Masalah pertanahan

Charles Abrams (1969) menulis permasalahan 
dalam tata guna lahan bukan karena 
kekurangan lahan (kuantitas lahan) tetapi 
lebih pada penggunaan yang tidak efektif dan lebih pada penggunaan yang tidak efektif dan 
terorganisisir.

Ditambah dengan perusakan lingkungan 
hidup akibat eksploitasi lahan besar-besaran 
misalnya akibat ekspansi kegiatan industri.



Terdapat perbedaan yang mencolok dalam 
masalah tata guna lahan di negara 
berkembang dan di negara maju.

Di negara berkembang masalah yang 
mencolok adalah spekulasi harga dan harga 
lahan yang sangat tinggi sehingga sangat 
sedikit orang yang dapat membeli rumah 
secara tunai.secara tunai.

Di negara maju, harga lahan terutama 
ditentukan oleh aksesibilitasnya yaitu sistem 
transportasi. Sepetak lahan tanpa utilitas 
yang sulit transportasinya harganya hanya ¼ 
dari harga kavling di kota dan kurang dari 
10% dari biaya pembangunan rumah di 
pinggir kota.



Land Markets
An urban land market is the set of activities 
by which, through exchanges of value, 
rights to land are transferred.

Terdapat beberapa  teori mengenai land 
markets:

1. Neo-classical economic: concern dengan 
supply dan demand, dan nilai transaksi 
yang ada akibat interaksi tersebut. Sangat 
mementingkn efisiensi dan perbandingan 
yang seimbang antara supply dan demand 
tsb.



2. Marxist theory: concern with social relations 
which are the source of land values.

Teori pertama berbicara mengenai harga lahan, 
nilai ekonomi, nilai sosial, dsb., sedang teori 
kedua membantu mengidentifikasi siapa 
yang diuntungkan atau dirugikan dari nilai 
yang muncul tersebut, termasuk 
keuntungan dan kerugian secara sosial.



Issue-issue masalah  tanah perkotan
1. Akses terhadap lahan rendah

Pertanyaan: siapa yang mengendalikan 
tanah? Sangat penting untuk dicermati.

Di negara-negara latin, tanah-tanah dimiliki 
oleh sebagian kecil (minoritas) orang pada oleh sebagian kecil (minoritas) orang pada 
kawasan tersebut yang disebut Latifundios.

Furtado (1970) mencatat proporsi 
kepemilikan lahan oleh Latifundios adalah 
82% di Peru, 81% di Chile, dan 60% di 
Brazil.



Di Asia sistem kepemilikan tanah 
(landownerships) biasanya merupakan 
warisan kolonial.

Sistem kolonial umumnya mendorong 
“private property ownership” melalui 
peraturan atau hukum yang legal.peraturan atau hukum yang legal.

Peraturan ini membuat sistem lahan agraria 
yang diatur oleh komunitaas/adat menjadi 
berubah. Ditmbah lagi dengan emakin 
meningkatnya jumlah populasi dan 
berkembangny kegitan ekonomi.



Di Afrika, tanah biasanya dikuasai oleh 
kelompok bukan indivisual misalnya 
suku tertentu.

Peraturan di kelompok ini biasanya 
menetapkan bahwa tanah tidak boleh menetapkan bahwa tanah tidak boleh 
dijual tetapi diusahakan untuk 
menunjang kesejahteraan anggota 
kelompok.



2. Tanah tidak mendukung kebutuhan 
perumahan

Banyak negara berkembang memiliki 
luas wilayah yang sangat besar 
dibanding jumlah penduduknya, tetapi 
sebagian besar penduduknya tidak sebagian besar penduduknya tidak 
memiliki tanah dan rumah.

Hal ini terjadi karena sistem monopoli 
dan harga tanah sangat cepat berubah 
akibat kebutuhan/demand.



Bagaimana mengatasinya?
Banyak peraturan dan undang-undang yang dibuat 
dalam rangka mendorong distribusi tanah secara 
luas, antara lain:

1. Pengendalian tata guna tanah/lahan. Pemerintah 
melakukan pengendalian konversi tanah sesui 
dengan rencana induk tata ruang, peraturan, dsb. dengan rencana induk tata ruang, peraturan, dsb. 
Pemilik tanah individual atau perusahaan swasta 
harus mengajukan ijin kepada pemerintah kota jika 
ingin mengubah fungi tanahnya atau mendirikan 
bangunan. Mekanisme/metode/cara yang 
digunakan adalah izin prinsip, izin lokasi, izin 
perencanaan, IMB, dll.



2. Pembangunan lahan terpadu, dilakukan 
pemerintah dengan menyediakan prasarana 
jalan dan listrik yang cukup sehingga 
merangsang pihak swasta untuk 
membangun atau mengarahkan untuk 
membangun ke arah yang telah ditetapkan 
pemerintah.pemerintah.

3. “land banking” (bank tanah selektif).
Pemerintah membebaskan sebidang tanah 
di pinggir kota kemudian menjualnya 
kepada pihak swsta dengan tujuan 
mengarahkan pembangunan fisik sesuai 
rencana tata ruang yang ada.



4. Konsolidasi tanah. Suatu teknik mengelola 
tanah dengan menyatukan beberapa pemilik 
tanah dalam suatu perencanaan yang 
terpadu dan menyediakan fasilitas umum, 
dan kemudian membagikannya kembali 
kepada pemilik tanah sesuai kesepakatan.

5. Pembangunan tanah matang. Pemerintah  5. Pembangunan tanah matang. Pemerintah  
melakukan pembebasan tanah di pinggir kota 
dan memberikan pelayanan atau membangun 
infrastruktur bagi keperluan sektor swasta. 
Semua biaya yang timbul ditanggung 
pemerintah.



Satu hal yang perlu dicatat dalam hal 
penyediaan perumahan adalah akses ke 
tempat kerja. Mahalnya harga tanah di tempat kerja. Mahalnya harga tanah di 
perkotaan membuat  sebagian besar 
orang membangun rumah di luar kota. 
Artinya, biaya transportasi menjadi 
besar. 



Persoalan Kepemilikan Lahan dan 
Penataan Ruang (Isono Sadoko, 

2005)

Berkurangnya lahan pertanian produktif 
dan perubahan tata ruang terutama 
didorong oleh spekulasi tanahdidorong oleh spekulasi tanah

Contoh: lahan pertanian dialihfungsikan menjadi 
kawasan permukiman atau perdagangan, 
bukan karena kebutuhan tetapi akibat 
permintaan pasar yang bersifat fluktuatif dan 
spekulatif



Berkembangnya kota tanpa perencanaan 
yang matang menimbulkan beban yang berat 
bagi infrastruktur

Contoh: perubahan tata ruang dan alihfungsi lahan Contoh: perubahan tata ruang dan alihfungsi lahan 
menimbulkan masalah transportasi, penyediaan 
fasum, dll. Lahan yang tadinya berada jauh dari 
pusat kota  berupa lahan pertanian produktif (mis. 
akibat perubahan tata ruang menjadi kawasan bisnis) 
menuntut pengadaan sistem transportasi yang 
mahal.



Tumpang tindih lembaga dan 
kewenangan yang terkait dengan tata 
ruang, misalnya antara Dept. PU, ruang, misalnya antara Dept. PU, 
Bappeda dan Tata Kota, BPN, hingga 
Dept Kehutanan dan Dept 
Pertambangan



Beberapa Pendekatan

1. Land readjustment atau konsolidasi 
tanah

2. Resetllement 2. Resetllement 



Land readjustment

Land readjustment adalah suatu mekanisme 
menata kembali kepemilikan suatu tanah 
yang dimiliki oleh beberapa orang.

Teknik ini telah dikenal luas di Jepang dan 
Korea Selatan dan sekarang populer Korea Selatan dan sekarang populer 
digunakan di Indonesia dan India.

Land readjustment dapat dilakukan oleh 
pemerintah, oleh departemen tertentu, atau 
secara sukarela dilakukan oleh para pemilik 
tanah.



Mekanismenya:

Persetujuan diantara pemilik tanah untuk 
menyepakati peraturan baru yang nantinya 
akan diterapkan.

Penghitungan ulang secara cermat seluruh 
kavling tanah, termasuk segi-segi kualitas. 

Merancang lay out atau tata letak kavling Merancang lay out atau tata letak kavling 
yang baru lengkap dengan jalan dan servis.

Persetujuan menyangkut pembiayaan  
infrastruktur baru.

Re-alokasi kepada pemilik dengan 
mempertimbangkan ukuran dan kualitas 
tanah  sebelumnya.



readjustment
1. Tinjauan dari Segi Sosial. Keuntungan yang 

di dapat dari konsolidasi tanah dari segi sosial 
yaitu:

Pemilik tanah akan memperoleh kembali 
tanahnya berupa petak/kavling yang lebih 
teratur bentuknya dan dekat dengan teratur bentuknya dan dekat dengan 
prasarna lingkungan

Lahan menjadi lebih layak untuk 
dikembangkan atau dijual

Beban pusat kota yang berlebihan dapat 
dikurangi karena tersedianya prasarana sosial 
ekonomi yang memadai



Pengendalian pengembangan tananh 
(land development control) menjadi 
lebih mudah

Perkembangan pemukiman liar dapat 
dicegah

Menghemat waktu untuk menghindari Menghemat waktu untuk menghindari 
konflik dan negosiasi yang terkadang 
memakan waktu yang cukup lama.



Tinjauan segi ekonomi
Meringankan pembiayaan pemerintah dalam 
pengembangan kota

Usaha untuk tidak mengeluarkan biaya dalam 
mematangkan tanah secara khusus bagi 
pemilik lahan

Memberikan kemungkinan kepada penduduk 
kota dari berbagai lapisan untuk dapat 
membangun menurut kemampuannya 
masing-masing

Meningkatkan frekuensi kegiatan ekonomi 
rakyat karena tersedianya jalan dan sarana 
pengangkutan



Mengumpulkan dana pembangunan dan 
meningkatkan “modal” pemerintah dalam 
bentuk tanah serta membantu masyarakat 
yang berpenghasilan rendah

Memudahkan tata usaha pajak bagi IPEDA

Memudahkan pemerintah melakukan 
investasi maupun menghadapi invetor swasta investasi maupun menghadapi invetor swasta 
atau asing dalam penyediaan lokasi industri

Menghambat terjadinya spekulasi tanah oleh 
golongan kuat, melalui pengendalian 
penyediaan tanah menurut luas, lokasi, 
harga, dan waktu; yang sesuai dengan 
taahap-tahap perencanaan kota. 



kelemahan readjustment

Sulit mencari tanah bagi perluasan akibat 
pembangunan sarana dan prasarana

Kawasan harus dipilih dengan cermat 
sehingga penyediaan sarana dan prasarana 
dapat diselesaikan dalam beberapa tahun dapat diselesaikan dalam beberapa tahun 
saja dan tidak terbengkalai

Sebaiknya dilakukan ujicoba di pinggir kota 
baru kemudian dimulai di pusat kota.



Resetllement
Resetllement ialah kegiatan
memindahkan suatu jumlah penduduk
karena tujuan tertentu ke kawasan lain
dan dibangun sesuai dengan standard
yang direncanakan. Contoh yangyang direncanakan. Contoh yang
pernah dilaksanakan adalah
Resetllement perumahan desa nelayan
di Kecamatan Medan Labuhan



Latar belakangnya

Adanya penduduk sepanjang Sei Deli
yang tergusur karena pelebaran Sungai
Deli untuk pengendalian banjir kota
Medan

Penduduk dan nelayan yang menghuniPenduduk dan nelayan yang menghuni
areal alur pelayaran yang dibebas dan
perlu dipindahkan

Penduduk dan nelayan ini adalah
masrakat yang sangat miskin sehingga
perlu disusun program khusus



Rencana pembangunan:

Menyediakan lahan seluas 80 ha untuk
pemukiman nelayan dimana biaya tanah
tidak diperhitungkan

Site plan disusun sesuai dengan pola
kehidupan nelayan yang memerlukan tambat
perahunya dekat dengan rumah

Pembangunan rumah dengan type T.36, T.27Pembangunan rumah dengan type T.36, T.27
dan T.21 dan sistim pembayaran dengan
bunga kredit sangat rendah

Pembangunan prasarana dan sarana
disediakan oleh pemerintah

Diadakan juga program pemberdayaan
masyarakat



Masalah yang timbul

Masyarakat nelayan ingin mendapat
uang kontan dan karenanya menjual
tanahnya dibawah tangan, lalu kembali
ke pemukiman yang semula

Kredit macet karena masyarakat tidakKredit macet karena masyarakat tidak
membayar sesuai kesepakatan


