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Pengertian Konversi 

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian 
konversi yaitu : A.P. Parlindungan (1990 : 1) 
menyatakan : “Konversi itu sendiri adalah 
pengaturan dari hak-hak tanah yang ada 
sebelum berlakunya UUPA untuk masuk 
dalam sistem dari UUPA”.

Boedi Harsono (1968 : 140) menyatakan : 
“Konversi adalah perubahan hak yang lama 
menjadi satu hak yang baru menurut UUPA”. 



Dari rumusan di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa konversi hak-hak atas 
tanah adalah penggantian/perubahan hak-
hak atas tanah dari status yang lama yaitu 
sebelum berlakunya UUPA menjadi status 
yang baru, sebagaimana diatur menurut 
UUPA itu sendiri, adapun yang dimaksud 
dengan hak-hak atas tanah sebelum 
berlakunya UUPA adalah hak-hak atas 
tanah 



Terhadap pelaksanaan konversi itu sendiri Prof. 
DR. A.P. Parlindungan, SH memberikan komentar 
sebagai berikut : 

 “Bahwa pelaksanaan konversi itu sendiri 
merupakan sesuatu yang boleh dikatakan sangat 
drastis, oleh karena sekaligus ingin diciptakan 
berkembangnya suatu unifikasi hukum keagrariaan 
di tanah air kita, sungguhpun harus diakui 
persiapan dan peralatan, perangkat hukum maupun 
tenaga trampil belumlah ada sebelumnya”.



Walaupun pada kenyataannya UUPA telah 
melakukan perombakan yang mendasar 
terhadap sistem-sistem agraria, terdapat dalam 
bagian kedua dari UUPA adalah merupakan 
suatu pengakuan terhadap adanya jenis-jenis 
hak atas tanah yang lama, walaupun hak 
tersebut perlu disesuaikan dengan hak-hak 
yang ada dalam UUPA, sehingga dengan 
demikian tidak bertentangan dengan jiwa dan 
filosofi yang terkandung dalam UUPA.



b. Landasan Hukum Konversi 

 Adapun yang menjadi landasan hukum konversi terhadap 
hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA 
tanggal 24 September 1960 adalah bagian kedua dari UUPA 
“tentang ketentuan-ketentuan konversi yang terdiri IX pasal 
yaitu dari pasal I sampai dengan pasal IX”, khususnya untuk 
konversi tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat dan 
sejenisnya diatur dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII 
ketentuan-ketentuan konversi, di samping itu untuk 
pelaksanaan konversi yang dimaksud oleh UUPA 
dipertegaskan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan 
Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1962 dan SK 
Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 yaitu “tentang 
penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak 
Indonesia atas tanah”.



Objek dan Tujuan Konversi 

a. Objek konversi 
Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa 

hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA 
terdiri dari hak-hak yang tunduk pada 
hukum adat dan hak-hak yang tunduk pada 
hukum barat. 
Adapun hak-hak atas tanah yang tunduk 

pada hukum adat adalah : 



1. Hak agrarisch egeidom 
Lembaga agrarisch egeidom ini adalah usaha 

dari Pemerintah Hindia Belanda dahulu untuk 
mengkonversi tanah hukum adat, baik yang 
berupa milik perorangan maupun yang ada 
hak perorangannya pada hak ulayat dan jika 
disetujui sebagian besar dari anggota 
masyarakat pendukung hak ulayatnya, 
tanahnya dikonversikan menjadi agrarisch 
ageidom. 



2. Tanah hak milik, hak Yasan, adar beni, hak atas druwe, 
hak atas druwe desa, pesini. 
Istilah dan lembaga-lembaga hak atas tanah ini 
merupakan istilah lokal yang terdapat di Jawa. 

3. Grant Sultan yang terdapat di daerah Sumatra Timur 
terutama di Deli yang dikeluarkan oleh Kesultanan 
Deli termasuk bukti-bukti hak atas tanah yang 
diterbitkan oleh para Datuk yang terdapat di sekitar 
Kotamadya Medan. Di samping itu masih ada lagi yang 
disebut grant lama yaitu bukti hak tanah yang juga 
dikeluarkan oleh Kesultanan Deli. 



4. Landrerijen bezitrecat, altijddurende 
erfpacht, hak-hak usaha atas bekas tanah 
partikelir. 
Selain tanah-tanah yang disebut di atas yang 
tunduk pada hukum adat ada juga hak-hak 
atas tanah yang lain yang dikenal dengan 
nama antara lain ganggan bauntuik, 
anggaduh, bengkok, lungguh, pituas dan lain-
lain. 



b. Tujuan konversi 

Dengan diberlakukannya UUPA (UU No. 
5/1960) yang menganut asas unifikasi 
hukum agraria, maka hanya ada satu sistem 
hukum untuk seluruh wilayah tanah air, 
oleh karena itu hak-hak atas tanah yang 
ada sebelum UUPA harus disesuaikan atau 
dicari padanannya yang terdapat di dalam 
UUPA melalui lembaga konversi.



 Jadi dengan demikian tujuan dikonversinya hak-hak atas 
tanah pada hak-hak atas tanah menurut sistem UUPA di 
samping untuk terciptanya unifikasi hukum pertanahan di 
tanah air dengan mengakui hak-hak atas tanah terdahulu 
untuk disesuaikan menurut ketentuan yang terdapat di 
dalam UUPA dan untuk menjamin kepastian hukum, juga 
bertujuan agar hak-hak atas tanah itu dapat berfungsi 
untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan 
makmur sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).



Konversi Lahan
Utomo dkk (1992) mendefinisikan alih fungsi lahan

atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah
perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan
dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) 
menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif
(masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu
sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian
perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, 
disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar
meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan
penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan
meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang 
lebih baik.



Sihaloho (2004) membagi konversi lahan
kedalam tujuh pola atau tipologi, antara lain:

1. Konversi gradual berpola sporadis; 
dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu lahan
yang kurang/tidak produktif dan keterdesakan
ekonomi pelaku konversi.

2. Konversi sistematik berpola ‘enclave’; 
dikarenakan lahan kurang produktif, sehingga
konversi dilakukan secara serempak untuk
meningkatkan nilai tambah.



3. Konversi lahan sebagai respon atas pertumbuhan penduduk
(population growth driven land conversion); lebih lanjut
disebut konversi adaptasi demografi, dimana dengan
meningkatnya pertumbuhan penduduk, lahan terkonversi untuk
memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

4. Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial (social problem 
driven land conversion); disebabkan oleh dua faktor yakni
keterdesakan ekonomi dan perubahan kesejahteraan.

5. Konversi tanpa beban; dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk
mengubah hidup yang lebih baik dari keadaan saat ini dan
ingin keluar dari kampung.



6. Konversi adaptasi agraris; disebabkan karena
keterdesakan ekonomi dan keinginan untuk
berubah dari masyarakat dengan tujuan
meningkatkan hasil pertanian.

7. Konversi multi bentuk atau tanpa bentuk; 
konversi dipengaruhi oleh berbagai faktor, 
khususnya faktor peruntukan untuk
perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan, 
termasuk sistem waris yang tidak dijelaskan
dalam konversi demografi.



Sumaryanto (1994) dalam Furi (2007) memaparkan
bahwa jika suatu lokasi terjadi konversi lahan
pertanian, segera lahan-lahan di sekitarnya akan
terkonversi dan sifatnya cenderung progresif.

 Irawan (2005) dalam Akbar (2008) mengemukakan
bahwa konversi tanah lebih besar terjadi pada tanah
sawah dibandingkan dengan tanah kering karena
dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu
 pertama, pembangunan kegiatan non pertanian

seperti kompleks perumahan, pertokoan, 
perkantoran, dan kawasan industri lebih mudah
dilakukan pada tanah sawah yang lebih datar
dibandingkan dengan tanah kering. 



Kedua, akibat pembangunan masa lalu yang 
terfokus pada upaya peningkatan produk padi
maka infrastruktur ekonomi lebih tersedia di
daerah persawahan daripada daerah tanah
kering. 

Ketiga, daerah persawahan secara umum lebih
mendekati daerah konsumen atau daerah
perkotaan yang relatif padat penduduk
dibandingkan daerah tanah kering yang 
sebagian besar terdapat di wilayah perbukitan
dan pegunungan.



Konversi lahan biasanya terkait dengan proses
perkembangan wilayah, bahkan dapat
dikatakan bahwa konversi lahan merupakan
konsekuensi dari perkembangan wilayah. 
Sebagian besar konversi lahan yang terjadi, 
menunjukkan adanya ketimpangan dalam
penguasaan lahan yang lebih didominasi oleh
pihak kapitalis dengan mengantongi izin
mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh
pemerintah. 



Di Indonesia, terdapat tiga macam
ketimpangan (Cristo-doulou sebagaimana
dikutip Wiradi, 2000), yakni:
1. Ketimpangan dalam hal struktur
“pemilikan” dan “penguasaan” tanah
Kepentingan/keberpihakan Pemerintah. Peran
pemerintah mendominasi dalam menentukan
kebijakan peruntukan penggunaan lahan dan
mendukung pihak bermodal dan penguasaan
lahan, sedangkan peran masyarakat rendah.



2. Ketimpangan dalam hal peruntukan tanah
Terdapatnya indikasi kesenjangan, yakni tanah yang 
seharusnya diperuntukan bagi pertanian rakyat digusur, 
sedangkan sektor non pertanian semakin bertambah
luas.

3. Ketimpangan atau Incompability dalam hal persepsi
dan konsepsi mengenai agraria
Terjadi perbedaan persepsi dan konsepsi mengenai
bermacam hak atas tanah, yakni pemeritah dan pihak
swasta yang menggunakan hukum positif dengan
penduduk yang berpegang pada hokum 
normatif/hukum adat.



Faktor Penyebab

Proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke 
penggunaan non pertanian disebabkan oleh 
beberapa faktor. Kustiwan (1997) dalam 
Supriyadi (2004) menyatakan bahwa setidaknya 
ada tiga faktor penting yang menyebabkan 
terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:

1. Faktor Eksternal. Merupakan faktor yang 
disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan 
perkotaan (fisik maupun spasial), demografi 
maupun ekonomi.



2. Faktor Internal. Faktor ini lebih melihat 
sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-
ekonomi rumah tangga pertanian pengguna 
lahan. 

3. Faktor Kebijakan. Yaitu aspek regulasi 
yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat 
maupun daerah yang berkaitan dengan 
perubahan fungsi lahan pertanian.



Thx


