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Ketersediaaan tanah menjadi semakin terbatas akibat pertumbuhan 
penduduk yang cepat sehingga menimbulkan persaingan untuk mendapatkan tanah 
yang ada. Sekarang ini pada kenyataannya tanah yang ada menjadi semakin 
berkurang akibat pemanfaatan lahan dan adanya degradasi lahan. Tanah yang 
semakin berkurang ini menimbulkan masalah yang cukup rumit, karena secara tidak 
langsung akan menimbulkan persaingan manusinya untuk berlomba-lomba mencari 
tanah yang ada untuk mencukupi kebutuhannya. 

Kantor Pertanahan tidak hanya bertugas melayani dalam hal sertipikasi 
tanah, tetapi juga mempunyai beberapa tugas baru dengan adanya agenda baru 
pemerintah. Permasalahan kawasan kumuh dan bersengketa di kota-kota besar 
menjadi tugas baru bagi Kantor Pertanahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
Kawasan kumuh banyak dijumpai di beberapa kota besar karena pada saat ini 
pemerintah susah dalam mengatur kota agar terlihat baik. Rencana Tata Ruang yang 
ada belum bisa diimplementasikan dengan baik 

Kawasan kumuh ini tidak hanya menjadi tugas Dinas Tata Kota, tetapi bisa 
bersama-sama dengan instansi lain agar bisa mengatasi masalah ini. Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta, telah mengimplementasikan program Reforma Agraria 
Perkotaan di beberapa daerah di kota Surakarta. 

Hasilnya dengan pembangunan sarana infrastuktur di Kampung Kragilan 
mampu menjadi “pilot project” bagi Kantor Pertanahan lain. Dengan keberhasilan di 
Kampung Kragilan menjadikan Kelurahan Ketelan dan Stabelan menjadi target 
selanjutnya. Dikedua daerah ini belum dapat dilihat hasilnya secara pasti karena 
sampai sekarang masih dilakukan upaya monitoring. Program ini berjalan dengan 
koordinasi yang baik dengan beberapa dinas lain baik bantuan berupa dana dan 
partisipasi tenaga ahli yang terkait. Program ini berjalan dengan batuan dari beberapa 
dinas lain seperti Disperindag, DKRPP, Dinas Tata Kota dan sebagainya. Tidak lupa 
juga Bank Indonesia, BRI dan Bank Pasar turut andil dalam hal ini. 
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