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SAMBUTAN  

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN  

KEPADA MASYARAKAT (PPPM-STPN) 

 

 

 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional memiliki tradisi melakukan penelitian dengan isu-isu khusus, 

yakni  persoalan-persoalan yang terkait dengan agraria. Hal itu yang membedakan dengan 

lembaga penelitian kampus lainnya, karena tema-tema Penelitian Strategis PPPM-STPN yang 

diajukan oleh para dosen/peneliti berbasis pada mata kuliah yang diajarkan sekaligus merespon 

persoalan yang mengemuka di ranah publik, khususnya persoalan kebijakan dan layanan publik. 

Sebagai sebuah lembaga penelitian yang dinaungi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 

PPPM menjadi garda depan dalam mengawal penelitian para penelitinya agar selalu berpegang 

pada ranah atau isu-isu yang berkembang di masyarakat, khususnya persoalan terkait agraria demi 

mendorong terciptanya “tanah untuk keadilan bagi masyarakat”.  

Hadirnya kumpulan tulisan ini yang merupakan bagian dari penelitian para dosen STPN 

adalah upaya untuk mempublikasikan hasil temuan-temuan di lapangan atas berbagai isu dan 

problem yang terjadi. Walaupun tentu saja tidak semua bisa kami publikasikan secara luas dengan 

berbagai pertimbangan.  

Tahun 2017 ada 15 tim yang turun ke lapangan untuk melakukan penelitian, dan semuanya 

telah membuat laporan secara baik dan bisa diakses oleh publik, namun pada kesempatan kali ini 

yang dipublikasikan naskah ringkasnya dalam bentuk publikasi hanya sebagian saja, karena 

terbuka kemungkinan untuk dipublikasikan dalam bentuk lain, baik buku, jurnal, maupun 

prosiding. Secara terbatas PPPM sebagai sebuah lembaga memfasilitasi karya-karya para peneliti 

agar bisa tersebar secara luas baik dalam bentuk hard file maupun soft file. Upaya penyebaran 

naskah publikasi ini merupakan usaha kami turut serta melakukan pendidikan literasi di bidang 

agraria, agar isu dan persoalan keadilan dalam ranah agraria tetap mejadi perhatian publik. 

Tentu saja sebagai sebuah lembaga pendidikan, kami mengemban misi Tridarma Perguruan 

Tinggi yang terus dituntut untuk menghasilkan karya dalam bentuk pengajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Dan publikasi kumpulan hasil penelitian ini menjadi bagian dari 

upaya misi di atas agar apa yang kami kerjakan “terbumikan” ke khalayak luas. Persoalan agraria 

yang aktual dan faktual bisa dikenali oleh publik agar tercipta dialog yang saling mengumpan dan 

memberi. 

Kegiatan Penelitian Strategis PPPM STPN Tahun 2018 kali ini mengangkat beragam tema. 

Setidaknya ada 15 judul penelitian yang lolos seleksi untuk dapat melaksanakan kegiatan 

penelitian lapangan, yang kesemuanya dibiayai oleh DIPA STPN. Dari sisi tema cukup beragam, 

dari mulai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pengadaan Tanah, Konflik, Tata Ruang, dan 

persoalan hukum pertanahan, serta tema-tema lainnya. Kesemuanya tersebar ke berbagai wilayah 

yang semakin tahun terus diperluas untuk mengetahui geografi pengetahuan terhadap isu-isu 

agraria. 

Akhirnya, atas terbitnya kumpulan ringkas hasil penelitian ini, PPPM mengucapkan terima 

kasih kepada para dosen/peneliti dan semua pihak yang terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan 

penelitian dari awal sampai dengan terbitnya kumpulan ringkas hasil peenlitian Strategis Tahun 
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2018. Ucapan terima kasih secara tulus kami sampaikan kepada para Tim Evaluasi Penelitian yang 

dengan sabar dan setia telah mendampingi dan mengawal proses pembelajaran dan melaksanakan 

dialog keilmuan dengan para peneliti, khususnya kepada para reviewer yang berkenan hadir 

dalam kolokium proposal dan semianr hasil penelitian. Kepada para pengelola PPPM dan STPN 

Press yang telah bersusah payah ikut mengawal dan membidani lahirnya buku ini, kami ucapkan 

terima kasih. Semoga diseminasi hasil penelitian ini menjadi tradisi dan tempat pembelajaran 

serta transfer pengetahuan untuk semua pihak. 

 

Yogyakarta, Desember 2018 

Kepala PPPM-STPN 
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PRAKTEK PENGAKUAN TANAH “DRUWE DESA PAKRAMAN” 

DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP 
DI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI 

 
I Gusti Nyoman Guntur, Nuraini Aisiyah, dan I Putu Dody Sastrawan 

 
 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, sampai dengan saat ini eksistensi wilayah tanah 

adat (tanah ulayat) semakin berkurang bahkan di beberapa wilayah hampir menghilang atau 

memudar. Salah satu faktornya adalah karena peraturan perundang-undangan yang pada awalnya 

dikeluarkan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, namun dalam pelaksanaannya tidak 

sejalan dengan tujuan. Hak tradisional masyarakat adat adalah hak asal yang menjadi penanda 

keberadaan suatu komunitas bukan hak berian, sehingga tanpa dituliskan di dalam konstitusi atau 

hukum tertulis lainnya, hak ini tetap menjadi lembaga yang hidup dalam masyarakat adat. Dalam 

konstitusi dan regulasi kebijakan nasional, eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak 

ulayatnya diakui dan dilindungi secara deklaratif, dengan syarat yaitu: a) Sepanjang masih hidup; 

b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; c) Sesuai dengan prinsip NKRI; dan d) Harus diatur 

dalam undang-undang.  

Sampai saat ini regulasi pengesahan hak atas tanah adat belum berjalan dengan baik, 

sehingga ketidakpastian kepemilikan tanah adat masih terjadi. Masyarakat adat di Bali sudah 

mengatur wilayah penggunaan tanah ulayatnya sendiri, tetapi kepemilikan dari segi hukum oleh 

masyarakat adat (komunal) belum jelas. Masyarakat adat di Bali secara formal diatur dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, memiliki harta 

kekayaan berupa Palemahan (Druwe Desa). Penelitian ini terinspirasi oleh pengakuan tanah 

Druwe Desa dalam perkembangan pengaturan hukum agraria nasional. Tanah Druwe Desa 

merupakan tanah kepunyaan bersama, dalam arti hanya dapat dikuasai oleh krama saja. Tanah 

ulayat (tanah adat) yang sudah menguat (terindividualisasi) menjadi hak milik adat ini umumnya 

dapat dilakukam penerbitan sertipikatnya oleh masyarakat adat (krama) secara individu dan atau 

kelompok.  

Umumnya, tanah Druwe Desa dimaknai sebagai hak ulayat (prabumian) yang merupakan 

serangkaian wewenang dan kewajiban di bidang hukum publik, untuk mengelola, mengatur dan 

memimpin peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaannya. Sedangkan aspek bidang hukum 

perdata yang berhubungan dengan hak bersama atas tanah Druwe Desa itu merupakan 

kewenangan siapa? Desa pakraman sebagai sebuah lembaga desa adat hanya dianggap mempunyai 

wewenang yang beraspek publik saja, sehingga diasumsikan tidak dapat mempunyai/memiliki hak 

atas tanah yang beraspek perdata. Tanah Druwe Desa merupakan tanah kepunyaan bersama. 

Krama sebagai anggota kelompok, masing-masing menggunakan sebagian tanah bersama tersebut 

guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, mempunyai hak mulai dari hak yang bersifat 

sementara sampai dengan hak yang bersifat tetap. Terhadap tanah ulayat yang sudah menguat 

(terindividualisasi) ini umumnya dapat dilakukan penerbitan sertipikatnya secara individu.   
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Dengan demikian, perlu untuk dilakukan kajian mendalam, apakah tanah Druwe Desa 

itu merupakan tanah ulayat yang dimiliki secara perdata oleh desa pakraman atau merupakan 

bekas tanah ulayat yang sudah mengalami individualisasi sehingga krama yang mempunyai 

hubungan keperdataan. Hal itu perlu dicari kejelasannya, karena secara de-facto terdapat tanah 

Druwe Desa dari dahulu sampai dengan sekarang (dapat diwariskan) penguasaannya oleh krama, 

namun pengurusan dan pengawasan secara de-jure ada pada desa pakraman yang dilakukan oleh 

prajuru adat. 

 

B. Tinjauan Kebijakan Pendaftaran Tanah di Indonesia. 

Secara konseptual, hubungan-hubungan di bidang agraria/pertanahan terdiri atas dua 

aspek utama yaitu aspek “penguasaan dan pemilikan”, berkenaan dengan bagaimana relasi hukum 

manusia dengan tanah dan aspek “penggunaan dan pemanfaatan” membicarakan bagaimana 

tanah digunakan dan dimanfaatkan. Hubungan/relasi yang disebut sistem tenurial ini ditentukan 

oleh sistem penguasaan, pemanfaatan, pengelolaan tanah dan sumber alam lainnya, baik yang 

diakui atau yang tidak/belum diakui oleh hukum Negara yang berlaku. Dalam sistem tenurial, 

dilihat sebagai serangkaian hak-hak yang mengandung tiga komponen hak, yaitu subyek hak, 

obyek hak dan jenis hak. Dalam hal hubungan manusia dengan tanah yang dikuasai, UUPA telah 

mengaturnya mulai dari hak-hak penguasaan atas tanah yang meliputi Hak Bangsa, Hak 

Menguasai dari Negara, dan Hak Ulayat, maupun Hak-hak Atas Tanah dan hak-hak lain. Masing-

masing hak atas tanah berisikan kewenangan, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang hak 

untuk berbuat sesuatu terhadap bidang tanah apa yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat 

itulah yang membedakan hak atas tanah satu dengan hak atas tanah lainnya. 

Penguasaan tanah merupakan suatu fakta dan sebagai fakta, dapat saja tanpa 

memandang ada atau tidak adanya bukti dokumen untuk menyatakan kebenarannya. Terkait 

pemakaian tanah, maka pengakuan kebenaran kepemilikan ini biasanya dibuktikan dengan suatu 

surat atau dokumen (tertulis) hak pemilikan guna kepastian dan perlindungan hak atas tanahnya. 

Pemberian jaminan kepastian hukum hak atas tanah merupakan tujuan pokok UUPA yang sudah 

tidak dapat ditawar lagi, sehingga undang-undang menginstruksikan kepada Pemerintah untuk 

mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat rechtskadaster. 

Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut 

sertipikat. Dengan sertipikat, kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak, subyek hak, dan 

objek hak menjadi nyata dibandingkan dengan alat bukti tertulis lain. Sertipikat merupakan tanda 

bukti yang kuat, yaitu harus dianggap sebagai benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan 

dengan bukti lain. Secara sederhana kata pendaftaran tanah dimaknai sebagai kegiatan yang 

hanya mendaftar atau mencatat bidang-bidang tanah (dalam daftar-daftar tertentu). Menurut 

UUPA dan peraturan pelaksanaannya, pendaftaran tanah dalam garis besarnya harus meliputi dua 

hal atau fungsi yaitu: pertama, pengukuran dan pemetaan tanah-tanah serta penyelenggaraan tata 

usahanya dan; kedua pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian surat-surat tanda bukti 

hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.  Pendaftaran tanah merupakan salah satu 

fungsi administrasi pertanahan yang menjadi pusat-inti-penggerak dari pengelolaan pertanahan 

secara keseluruhan. Dalam pengadministrasian tersebut di satu sisi harus memperhatikan 
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kebijakan pemanfaatan, peruntukan, dan penggunaan tanah, di sisi lainnya juga harus 

memperhatikan kebijakan pemilikan dan penguasaan tanah. 

Obyek pendaftaran adalah permukaan bumi yang merupakan bidang-bidang tanah 

hak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi HM, 

HGU, HGB dan HP, HPl, tanah wakaf, HMSRS serta tanah negara. Obyek pendaftaran dimaksud 

meliputi hak atas tanah dan atau hak-hak yang terkait dengan hak atas tanah termasuk tanah 

yang belum ada haknya. Hak atas tanah dan atau hak yang berkaitan dengan hak atas tanah, yang 

menjadi obyek pendaftaran ini dapat berasal dari penetapan hak, penegasan hak, atau pengakuan 

hak oleh pejabat yang berwenang. 

 

C. Akselerasi Penerbitan Sertipikat Melalui PTSL 

Pendaftaran tanah sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang 

dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar 

dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Untuk melaksanakan kegiatan 

pendaftaran tanah sistematis berjalan dengan baik diperlukan perencanaan mulai tahapan 

persiapan, penyajian data sampai dengan penyerahan hasil. Perencanaan secara umum yang 

bersifat teknis atau administratif diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997, sedangkan ketentuan 

pelaksanaan secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 

1997. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah secara umum, sedangkan 

pelaksanaan PTSL diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (diganti dengan Peraturan 

Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap).  

Dalam rangka melaksanakan seluruh kegiatan PTSL dimaksud ditetapkan petugas yang 

menjadi panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas pengumpul data yuridis (Satgas Yuridis), satuan 

tugas pengukuran dan pemetaan (Satgas Fisik). Kegiatan ajudikasi merupakan prosedur khusus 

yang prosesnya dilakukan pada pemberian status hukum atas bagian-bagian tanah yang benar-

benar dimiliki oleh pemilik. Tugas ajudikasi sebenarnya merupakan tugas lembaga peradilan yakni 

memberikan keputusan atau putusan, namun dalam pendaftaran tanah diberikan kepada tugas 

eksekutif. Inti tugas ini adalah disamping tugas investigasi yang meneliti dan mencari kebenaran 

formal bukti yang ada, juga tugas justifiksi yakni membuat penetapan dalam pengesahan bukti 

yang sudah diteliti. Tugas ajudikasi ini sangat mendukung percepatan pendaftaran tanah jika 

diaktifkan. Bila bukti yang diteliti telah dinyatakan sah sebagai alat bukti lalu ditetapkan dan 

diputuskan oleh panitia ajudikasi sebagai bukti awal untuk dimajukan dalam memperoleh hak 

atas tanahnya. 

 

D. Konsepsi Hak Ulayat 

1. Hak Ulayat Menurut Hukum Adat 

Hak ulayat menurut pengertiannya merupakan hak tertinggi atas tanah yang 

dimiliki oleh persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/ 

pendayagunaan tanah. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu 
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masyarakat hukum adat, berhubungan dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya, 

merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat. 

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat bersifat komunalistik religius yang 

memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang 

bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Hak ulayat masyarakat adat 

mengandung dua hal, yaitu pertama, mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah 

bersama para anggota termasuk bidang perdata. Kedua, mengandung tugas kewajiban 

mengelola, mengatur, dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan 

penggunaannya, termasuk bidang hukum publik. 

 

2. Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Nasional 

Hukum Tanah Nasional mengakui eksistensi hak ulayat bagi suatu masyarakat 

hukum adat tertentu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Masih adanya hak 

ulayat pada masyarakat hukum adat tertentu antara lain dapat diketahui dari kegiatan 

sehari-hari Kepala Adat dalam pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan 

memimpin penggunaan tanah ulayat. Penjelasan Umum UUPA menyatakan bahwa 

pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat dapat terlihat dalam hal apabila dalam usaha 

memperoleh sebagian tanah ulayat untuk kepentingan pembangunan, dilakukan melalui 

pendekatan dengan para ketua adat serta warga masyarakat adat menurut adat istiadat 

setempat. Hak ulayat yang pada kenyataannya sudah tidak ada, tidak dihidupkan lagi dan 

tidak akan menciptakan hak ulayat baru.  

Untuk mengetahui masih ada atau tidak ada hak ulayat ditentukan dalam 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman 

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Menteri ini 

mengatur tentang prosedur penetapan hak ulayat, yaitu melalui penelitian tentang 

keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya, dan menentukan Peraturan Daerah 

sebagai instrument penetapan. Peraturan Menteri ini sudah tidak berlaku lagi karena 

terakhir diganti dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.  10 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat 

yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, namun substansi masih menggunakan kriteria-

kriteria keberadaan masyarakat hukum adat. Prosedur penetapan subjek hak tidak lagi 

menggunakan penelitian oleh Pemerintah Daerah, namun melalui lembaga kepanitiaan 

adhoc, yaitu Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan 

Tanah (IP4T).  

Tim IP4T terdiri dari unsur Kementerian ATR/BPN, Dinas Kehutanan, 

Akademisi, LSM dan perwakilan masyarakat hukum adat. Tugas Tim melaksanakan 

identifikasi, verifikasi dan pemeriksaan lapangan, bertujuan untuk menghasilkan laporan 

keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hak, data fisik dan yuridis penguasaan 

tanah termasuk batas-batas wilayahnya. Melalui Permen ini, masyarakat hukum adat dapat 

diberikan suatu hak atas tanah baru yang dinamakan hak komunal atas tanah sehingga 
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diharapkan perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat hukum adat yang terkait 

dengan penguasaan tanah adat dapat segera terwujud. 

 

E. Pengadministrasian Tanah Druwe Desa Melalui PTSL di Kabupaten Bangli. 

Kabupaten Bangli berada ditengah-tengah Pulau Bali, merupakan satu-satunya 

kabupaten yang tidak memiliki wilayah laut. Kabupaten ini terdiri dari Kecamatan Susut, 

Kecamatan Bangli, Kecamatan Tembuku, dan Kecamatan Kintamani, meliputi 72 desa/kelurahan, 

354 wilayah/dusun dan 169 desa pakraman. Memiliki luas mencapai 52.081 hektar, kabupaten ini 

terdiri dari 100 ribu bidang tanah dengan rincian 53.963 bidang sudah bersertipikat dan sisanya 

sekitar 46.037 bidang belum bersertipikat, mayoritas merupakan tanah Druwe Desa. Berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 juncto Peraturan Daerah Povinsi Bali Nomor 

3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, pada Pasal 1 angka (4) yang menyatakan bahwa: Desa 

Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai suatu 

kesatuan tradisi dan tatakrama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun 

dalam ikatan khayangan tiga atau khayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta 

kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Segala sesuatu yang terkait 

dengan tanah Druwe Desa diatur secara mandiri oleh masing-masing desa pakraman yang 

bersangkutan dengan berpegang teguh pada awig-awig.  

Pengadministrasian tanah Druwe Desa di Kabupaten Bangli dilakukan melalui program 

pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang outputnya berupa sertipikat hak milik atas 

nama desa pakraman, berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 276/Kep-

19.2/X/2017 tentang Penunjukkan Desa Pakraman di Bali sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama 

(Komunal) Hak Atas Tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah Druwe Desa di Bangli sesuai dengan 

Pasal 3 angka (4) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.12 Tahun 2017 tentang Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, tahapannya yaitu: 

1. Perencanaan dan Persiapan 

Tahapan ini dilakukan dengan membuat peta kerja sesuai dengan penetapan desa lokasi PTSL, 

menggunakan sumber data dari peta blok PBB, dioverlaykan dengan peta citra Quickbird dan 

data bidang tanah yang sudah bersertipikat sebelum Tahun 2017 bersumber dari geoKKP, untuk 

mengidentifikasi bidang tanah yang sudah bersertipikat (K4). Hasil pembuatan peta kerja oleh 

petugas dibagian pemetaan, berupa gambaran distribusi  bidang-bidang tanah, yang untuk 

memudahkan klasifikasinya digunakan warna (batas bidang) yang berbeda, yaitu: a) Kuning 

untuk tanah Pekarangan Desa dan tanah Ayahan Desa; b) Hijau untuk tanah milik pribadi; c) 

Merah untuk tanah yang sudah bersertipikat sebelum Tahun 2017; serta d) Warna Putih, untuk 

bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat. 

2. Penetapan lokasi kegiatan PTSL 

Penetapan lokasi PTSL Tahun 2017 bedasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bangli No. 52/Kep.51.06/IV/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bangli No. 46/Kep.51.06/I/2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017. Berdasar 

keputusan ini target PTSL sebanyak 3535 bidang, seluruh anggarannya bersumber dari APBN, 
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lokasinya tersebar di 34 desa pada empat kecamatan, terbanyak yaitu 2504 bidang atau 70,83% 

berada di Kecamatan Kintamani.  

3. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL 

Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL didasarkan pada Keputusan Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bangli No. 53/Kep.51.06/IV/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No. 48/Kep.51.06/I/2017 tentang Susunan Panitia 

Ajudikasi PTSL Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017. Petugas yang ditunjuk ini, disamping 

melaksanakan tugas dalam PTSL, juga melaksanakan tugas pelayanan sehari-hari di kantor 

sebagaimana biasanya. Dalam keputusan tersebut tidak jelas siapa pejabat yang ditunjuk 

sebagai Panitia Ajudikasi PTSL dan petugas administrasi, sehingga potensi menimbulkan 

penafsiran bahwa PTSL merupakan pendaftaran tanah model sporadis (Prona) yang dilakukan 

oleh Panitia A dan kegiatan administrasinya dilakukan oleh petugas pada kegiatan rutin 

pelayanan pendaftaran tanah di kantor. Kepanitiaan dalam PTSL ini dibantu oleh Satgas 

Yuridis yang terdiri dari seorang Koordinator dan 23 anggota satgas yuridis. Koordinator satgas 

yuridis ditunjuk pejabat Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, dan anggota 

satgasnya ditunjuk dari 7 pejabat kasubsi, 10 pejabat fungsional umum dan 6 dari PTT. 

Sedangkan Satgas Fisik, dengan seorang koordinator ditunjuk dari pejabat Kepala Seksi Survey, 

Pengukuran dan Pemetaan, dan anggotanya ditunjuk dari 2 pejabat kasubsi, 8 pejabat 

fungsional umum dan 5 dari ASP. 

4. Penyuluhan 

Kegiatan Penyuluhan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi dan menerima 

tanggapan masyarakat pada lokasi PTSL yang ditetapkan. Penyuluhan dilakukan oleh kepla 

seksi dan kasubsi serta satgas, hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangai oleh 

petugas dan Perbekel Desa. 

5. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis 

Pengumpulan data fisik dilakukan secara swakelola oleh 10 petugas ukur ASN kantor 

pertanahan dan 5 ASP, namun untuk Tahun Anggaran 2018 dilakukan kerjasama dengan 

Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) yaitu PT. Buana Mukti Utama. Sedangkan 

kegiatan pengumpulan data yuridis dilakukan oleh 23 anggota satgas yuridis, (17 ASN dan 6 

PTT) dibagi menjadi 3 tim. Dalam hal ini satgas yuridis mengumpulkan informasi mengenai 

keadaan status hukum bidang-bidang tanah baik secara umum maupun hal-hal yang khusus. 

Informasi tersebut diperoleh dari kantor pertanahan, kepala desa, pihak-pihak yang dapat 

dipercaya (orang-orang tua di desa, tetua adat dan sebagainya) serta pemilik tanah yang 

bersangkutan, maupun melihat keadaan bidang tanah di lokasi, untuk mengetahui apakah 

yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah atau dipergunakan oleh pihak lain dengan 

seijin pemilik. 

6. Pemerikasaan Tanah 

Kegiatan pemeriksaan tanah diawali dengan membuat surat undangan sidang panitia dan surat 

perintah tugas pemeriksaan tanah. Sidang atau pemeriksaan tanah oleh Panitia Ajudikasi 

umumnya dilakukan di Balai Desa setempat, untuk mengetahui riwayat pemilikan/penguasaan 
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tanah, alat bukti yang dimiliki, jenis penggunaan tanah terkait  dengan  tata ruang,  aspek  

landreform (batas  maksimal/minimal  pemilikan  tanah pertanian), serta  dari aspek hukum/ 

keperdataan,  dan  status  tanah,  subyek hak,  sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan 

pemilik sebenarnya, kondisi status tanah ada sengketa atau tidak, alat bukti hak lama lengkap 

atau tidak, dan sebagainya. 

7. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pembuktian Hak 

Kegiatan Pengumuman dilakukan setelah panitia selesai memeriksa tanah dan membuat 

kesimpulan sementara, guna memenuhi unsur publisitas sebagaimana ketentuan Pasal 21 

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017. Pengumuman dilakukan dengan 

menempelkan dokumen DI 201 B, DI 201 C, dan Peta Bidang di kantor desa setempat selama 14 

hari. Dokumen ini disiapkan oleh petugas administrasi yang berkoordinasi dengan Satgas Fisik 

dan Satgas Yuridis. Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, dilanjutkan dengan membuat 

berita acara pengesahan pengumuman (Daftar Isian 202). Berita Acara Pengesahan ini berarti 

isi dokumen-dokumen (Daftar Isian 201, Daftar Isian 201C, dan peta bidang-bidang tanah, serta 

surat-surat bukti pemilikan dan penguasaan tanah) secara formal telah sah sehingga secara 

prosedural dapat digunakan sebagai sarana pembuktian hak atas bidang tanah.  

8. Penerbitan Keputusan Pengakuan Hak Atas Tanah 

Terjadinya hak milik dengan subyek haknya desa pakraman berasal dari konversi hak-

hak lama yaitu druwe desa melalui pengakuan hak yang merupakan kewenangan Menteri yang 

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik dilimpahkan kepada Ketua Panitia 

Ajudikasi berdasar Pasal 53 dan Pasal 65 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 

Tahun 1997.  

Oleh karena tanah Druwe Desa termasuk hak lama yang telah dikonversi, maka 

berdasarkan Pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, dilakukan penetapan hak melalui 

Keputusan Pengakuan Hak karena umumnya termasuk kriteria alat bukti pemilikan tidak ada, 

sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997. Penetapan Pengakuan hak 

dimaksud, tidak dilakukan dengan penerbitan surat keputusan, namun dilakukan dengan 

melakukan pencatatan pada Ruang VI halaman 6 Daftar Isian 201 (Risalah Penelitian Data 

Yuridis dan Penetapan Batas). 

9. Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah 

Berdasar Pasal 6 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997, kegiatan pendaftaran hak merupakan 

kewenangan Kepala Kantor Pertanahan, namun berdasar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bangli No. 57/Kep.51.06/V/17 kewenangannya telah dilimpahkan kapada Ketua 

Panitia Ajudikasi. Dengan demikian Ketua Panitia Ajudikasi berwenang melakukan 

pendaftaran hak (Pasal 29 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997), dengan melakukan pembukuan 

bidang-bidang tanah hak dalam buku tanah, sertipikat dan surat ukur, atas nama Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli. Disamping melakukan pendaftaran hak dimaksud, juga 

dilakukan pembukuan semua bidang tanah yang telah diukur dalam daftar tanah.  

Dalam kegiatan PTSL ini, Ketua Panitia Ajudikasi telah melakukan pembukuan 

tanah dan pembukuan hak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, namun 

terlihat masih mengutamakan target pembukuan hak dan belum ada persepsi yang sama dalam 
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penulisan subyek haknya dalam buku tanah dan sertipikat. Pertama, untuk menuju desa 

lengkap seharusnya dilakukan pengukuran terhadap semua bidang-bidang tanah dalam satu 

desa yang telah ditetapkan sebagai lokasi PTSL, sehingga diperoleh informasi pertanahan yang 

lengkap (kategori: K1, K2, K3 dan K4). Namun dalam pelaksanaan, sasaran utama PTSL hanya 

K1, mengutamakan pendaftaran hak (terhadap bidang-bidang tanah yang potensi untuk 

diterbitkan sertipikat). Hal ini dapat diketahui dari distribusi target 3525 bidang pada 34 desa, 

menunjukan bahwa peserta PTSL akan dipilih dan cenderung sporadis yaitu menyebar dan 

terbagi secara tidak merata pada masing-masing desa (34 desa). Sebagai contoh, berdasar 

dokumen laporan salah satu tim, dari 886 bidang tanah sebagai peserta PTSL lokasinya 

menyebar pada 12 desa, peserta terbanyak terdapat di Desa Awan (275 bidang) dan paling 

sedikit di Desa Sekaan (3 bidang). Dari 886 bidang tanah tersebut, hampir semuanya (883 

bidang) merupakan kategori K1, sedangkan sisanya kategori K2 (2 bidang), kategori K3 (1 

bidang) dan K4 tidak ada. Kedua, dalam pembukuan hak penulisan subyek hak terdapat variasi. 

Dalam ketatalaksanaan pembukuan hak, terhadap satu obyek, subyek dan jenis hak yang sama 

dibukukan pada satu buku tanah dan diberi satu nomor hak. Namun, dalam penelitian ini 

ternyata terhadap tanah-tanah Druwe Desa dibukukan berdasar satuan bidang-bidang 

penguasaan tanah oleh krama (penggarap), bukan satuan pemilik tanah (desa pakraman), lihat 

Gambar 1 pada Surat Ukur.  

 
Gambar 1. SU dalam Sertipikat HM Desa Pakraman di Kabupaten Bangli 

Bidang-bidang tanah (pekarangan desa) yang letaknya dalam satu desa merupakan 

satu hamparan (obyeknya satu bidang) yang dimiliki oleh satu pemilik (subyeknya sama) yaitu 

Desa Pakraman Belancan dan status tanahnya sama yaitu tanah Druwe Desa (dalam PTSL ini 

sudah diakui konversinya menjadi Hak Milik), namun dibuat buku tanah dan diterbitkan 

sertipikat tanahnya (hak milik) dipecah-pecah berdasarkan bidang-bidang penguasaan tanah 

oleh krama masing-masing. Penerbitan sertipikat tanah per-bidang penguasaan ini, diduga 

karena untuk mencapai target jumlah bidang tanah yang disertipikatkan oleh tim. Jika 

disertipikatan berdasar kepemilikan oleh desa pakraman, maka dalam satu desa hanya akan 

dapat diterbitkan satu atau beberapa buah sertipikat dan arealnya sangat luas (hektar-an).  
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Terhadap kondisi ini, agar pemilikan tanah oleh desa pakraman mempunyai 

kepastian kepemilikan, maka penerbitan sertipikat hak milik tanah-tanah Druwe Desa (tanah 

Pekarangan Desa atau Ayahan Desa) semestinya tetap didasarkan pada fakta hukum 

kepemilikan tanah oleh desa pakraman. Namun, agar penguasaan masing-masing bidang tanah 

oleh krama juga mempunyai kepastian dan mendapatkan perlindungan hukum, maka selain 

diterbitkan sertipikat Hak Milik yang subyek haknya desa pakraman, juga perlu diterbitkan hak 

atas tanah lain (misalnya Hak Pakai untuk tanah Ayahan Desa atau Hak Guna Bangunan untuk 

tanah Pekarangan Desa, sesuai jenis penggunaan tanahnya) di atas hak milik desa pakraman 

tersebut.  

Dengan demikian dalam rangka akselerasi pendaftaran tanah-tanah Druwe Desa 

melalui PTSL perlu dilakukan suatu trobosan (dibuat peraturan perundangan) yang mengatur 

antara lain: 

a. Penerbitan sertipikat hak milik (induk/primer) yang subyeknya desa pakraman, sekaligus 

penerbitan sertipikat (hak atas tanah lain: HP/HGB) sebagai hak sekunder, terhadap bidang-

bidang tanah yang digarap oleh masing-masing krama di atas hak milik desa pakraman.  

b. Selain pengaturan ketatalaksanaan proses pendaftarannya yaitu pelaksanaan pendaftaran 

tanah pertama kali sekaligus pengaturan pendaftaran pembebanan hak di atas hak (hak 

milik) sebagaimana huruf a di atas, juga perlu pengaturan alas hak sebagai dasar penerbitan 

hak sekunder (HP/HGB) tidak dilakukan berdasarkan akta PPAT sebagaimana ketentuan 

Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997, namun diatur sekaligus secara khusus dalam kebijakan 

peraturan perundangan tersebut. Hal ini dimungkinkan dengan mengambil contoh 

penerbitan sertipikat hak milik, guna menyederhanakan proses perubahan hak atas tanah 

tertentu, sehingga dapat dilaksanakan dengan satu langkah saja, yang diatur dalam: 1) 

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan 

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak 

Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhanadan Rumah Sederhana; dan 2) Keputusan 

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1998 tentang Perluasan Pemberian Hak 

Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana menurut 

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1997.  

Di samping itu, dalam pembuatan buku tanah dan sertipikat hak milik atas tanah 

Druwe Desa belum seragam dalam penulisan subyek hak pada halaman Pendaftaran Pertama, 

kolom f) Nama Pemegang Hak (misalnya Desa Pakraman …..) serta pada kolom i) Penunjuk, 

seyogyanya dituliskan: 1) Dasar keputusan penetapan desa pakraman sebagai subyek hak milik 

(Surat Keputusan Menteri ATR/BPN No. 276/Kep-19.2/X/2017); dan 2) Nama krama penggarep 

desa pakraman, yang menguasai tanah Druwe Desa tersebut. 

Cara pencatatan nama pemegang hak (yaitu desa pakraman) belum seragam (lihat 

tabel berikut), karena belum ada petunjuk teknis cara pembukuan hak milik desa pakraman 

serta masing-masing desa pakraman memiliki hasil rapat (perarem) tersendiri.  
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No Status Tanah Hal yang  ditulis 

1 Tanah Pekarangan Desa:  

a Buku Tanah dan Sertipikat pada 
Halaman Pendaftaran Pertama: 
- kolom f) Nama Pemegang Hak: 

 
 

• nama krama desa yang menggarap; 

• kata: “KRAMA PENGAREP” 

• nama dan kedudukan desa pakraman 

- kolom i) Penunjuk: Dasar hukum: Surat Keputusan Menteri 
ATR/Ka.BPN No. 276/Kep-19.2/X/2017 tgl. 23 
Oktober 2017 

b Surat Ukur: Kolom Penunjukan 
dan Penetapan batas 

• Nama krama pengarep 

2 Tanah Ayahan Desa:  

a Buku Tanah dan Sertipikat pada 
Halaman Pendaftaran Pertama: 

- kolom f) Nama Pemegang Hak 

 
 

• nama dan kedudukan desa pakraman 

- kolom i) Penunjuk: • Dasar hukum: Surat Keputusan Menteri 
ATR/Ka BPN No. 276/Kep-19.2/X/2017 tgl 23 
Oktober 2017; 

• nama krama pengarep yang menguasai/ 
menggarap. 

b Surat Ukur: Kolom Penunjukan 
dan Penetapan batas 

• Nama krama pengarep 

3 Tanah Pura:  

a Buku Tanah dan Sertipikat pada 
Halaman Pendaftaran Pertama: 
• kolom f) Nama Pemegang Hak: 

 
 

• nama Pura, dan  

• nama desa pakraman 

• kolom i) Penunjuk: • dikosongkan 

b Surat Ukur: Kolom Penunjukan 
dan Penetapan batas 

• nama prajuru adat 

 

10. Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah 

Penyerahan sertipikat hak umumnya dilaksanakan dengan cara membagikan langsung pada 

pemilik tanah di kantor desa setempat. Untuk tanah-tanah milik desa pakraman diserahkan 

dan disimpan oleh Perbekel (Bendesa Adat) masing-masing. Dalam penyerahan ini dibuat Berita 

Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.  

 

F. Perkembangan Kebijakan Perlindungan Tanah Druwe Desa di Bali 

Keberadaan hukum adat dan masyarakat hukum adat perlu dilindungi agar identitas 

bangsa tetap terjaga. Hukum adat sebagai jati diri bangsa Indonesia wajib dilestarikan, dengan 

harapan generasi penerus kelak tetap dapat mengenal kepribadian bangsa yang sebenarnya. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan pengakuan hukum adat dan masyarakat hukum adat oleh Pemerintah. 

Berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah masih dalam taraf pengakuan, belum 

memberikan perlindungan yang selayaknya terhadap tanah ulayat. Namun saat ini, beberapa 
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kebijakan Pemerintah mulai ada upaya memberi pengakuan dan perlindungan (terbatas) terhadap 

hak tanah ulayat pada masyarakat adat. Secara eksplisit, pengaturan hukum adat termasuk tanah 

Druwe Desa sebagai dasar berlakunya sistem hukum adat mengenai tanah ulayat dapat diketahui 

dari instrument internasional, nasional, perda maupun peraturan menteri sebagaimana uraian 

berikut. 

1. Instrumen Internasional: Pengakuan dan Perlindungan Warisan Budaya 

Instrumen-instrumen internasional yang mengisyaratkan perlunya perlindungan 

bagi daerah yang memiliki adat dan budaya yang bersifat khusus dapat diketahui dengan 

telah diratifikasinya beberapa konvenan (piagam) internasional antara lain:  

a. Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik PBB melalui Undang-undang 

No. 12 Tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005, yang menyatakan bahwa kelompok minoritas 

agama, etnis, bahasa, wajib dilindungi oleh Negara sehingga anggoata kelompok bebas 

menganut agama dan menjalankan ibadah serta menikmati kebudayaannya sendiri. 

b. Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang juga telah 

diratifikasi Indonesia tahun 2005, menekankan bahwa Negara wajib melindungi dan 

mengembangkan kebudayaan lokal, bila perlu dengan melakukan tindakan konservasi. 

c. Pasal 4 dan Pasal 5 huruf (d) Konvensi UNESCO tentang Perlindungan Warisan Budaya 

Dunia,  mengamanatkan kewajiban negara untuk membuat payung hukum perlindungan, 

konservasi, dan rehabilitasi warisan budaya. 

2. Instrumen Nasional: Perlindungan Masyarakat Adat dan Budayanya 

Instrumen hukum nasional yang dapat dirujuk sebagai landasan hukum legitimasi 

yang mengisyaratkan perlindungan masyarakat adat dan budaya antara lain: 

a. Asas-asas pengaturan dalam TAP MPR No. XV I Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia 

(Pasal 41), dan TAP MPR No. IX Tahun 2001, tentang Pembaruan Agraria, Pengelolaan 

Sumber Daya Alam. 

b. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, jika dilakukan interpretasi progresif-kontekstual maka akan 

tampak hal-hal sebagai berikut:  

1) Bahwa pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dalam pasal ini, berasal dari penjelasan Pasal 

18 UUD 1945, sehingga kekuatan hukumnya menjadi lebih pasti karena berbentuk 

sebuah norma peraturan dasar dan tidak lagi berupa sekedar penjelasan norma yang 

kekuatan hukumnya sangat lemah. 

2) Bahwa pengakuan tersebut di atas, tidak harus dituangkan dalam sebuah undang-

undang tersendiri melainkan dapat disisipkan pada undang-undang lain. Berdasar 

tafsir tersebut, maka pengakuan keberadaan desa pakraman di Bali beserta hak 

ulayatnya (tanah Druwe Desa) tidak harus dibuat dalam undang-undang tersendiri, 

namun dapat disisipkan pada sebuah undang-undang. Dalam hal ini telah disisipkan 

pengaturannya pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa 

Pakraman maupun melalui Awig-awig Desa Pakraman 

c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 
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Pasal 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengisyaratkan 

perlunya sebuah perangkat hukum dalam upaya perlindungan atau menjamin efektifitas 

penerapan kekhususan daerah di bidang adat (termasuk hak atas tanah ulayat) dan budaya 

terkait penegakan dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat adat oleh pemerintah. 

d. UUPA: Pengakuan Tanah Druwe Desa sebagai Hak Lama Atas Tanah 

Bahwa secara umum Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 memang terkesan 

mengandung ambivalensi dalam melindungi kekhususan daerah di bidang pemanfaatan 

hak ulayat oleh masyarakat hukum adat, karena meskipun hak ulayat itu dikelola 

bersandar pada hukum agama sehingga wajib dilindungi, namun pelaksanaan hak ulayat 

itu juga dapat dikesampingkan dengan alasan demi kepentingan nasional. Namun, 

berdasar Pasal II ayat 1 ketentuan konversi UUPA menentukan bahwa mulai sejak 

berlakunya UUPA, tanah adat khususnya Druwe Desa dikonversi menjadi hak milik 

asalkan subyeknya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 21 UUPA, 

yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri. Dalam hal ini telah terbit Keputusan 

Menteri Dalam Negeri No. SK. 556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan 

Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Tanah dengan Hak Milik, dan Keputusan 

Menteri ATR/Kepala BPN No. 276/Kep-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di 

Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah. 

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali 

Kebijakan dan peraturan pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat 

melalui beberapa peraturan daerah antara lain meliputi: a) keberadaan masyarakat adat, b) 

kelembagaan adat, c) hak atas tanah dan hutan, serta d) hukum adat dan peradilan adat. 

Dalam konteks Bali, pemerintah daerah telah mengeluarkan beberapa peraturan utama 

dan mengakui keberadaan awig-awig desa pakraman sebagaimana berikut ini. 

1) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. 

Salah satu keunikan pengelolaan pemerintahan di Bali dengan terdapatnya dua desa 

yaitu: Desa Dinas dan Desa Pakraman. Desa Dinas mengurus administrasi 

pemerintahan, sedangkan Desa Pakraman terkait tata kelola adat istiadat (spiritual 

agama Hindu) yang dilaksanakan oleh prajuru desa. Pasal 1 ayat (4) Perda ini 

menyebutkan bahwa Desa pakraman adalah organisasi kemasyarakatan yang secara 

wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat Bali 

dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwewenang untuk mengatur, 

mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu pada 

adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat di Bali. 

Desa pakraman sebagai organisasi masyarakat Hindu Bali berdasarkan kesatuan wilayah 

tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola 

hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali, terdiri dari tiga unsur yaitu: 

Parahyangan (tempat suci), Pawongan (krama desa), dan Palemahan (wilayah desa: 

karang Druwe Desa). 

2) Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Bali Tahun 2009 – 2029. Dalam Perda ini terdapat pengaturan kawasan tempat suci dan 
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desa pakraman. Kawasan tempat suci adalah kawasan disekitar pura yang perlu dijaga 

kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam 

Bhisama Kesucian Pura oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Tahun 1994 (Pasal 

1 angka 40). Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang 

mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat 

Hindu secara turun temurun dalam ikatan khayangan desa, mempunyai wilayah 

tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri 

(Pasal 1 angka 68). 

f. Awig-awig Desa Pakraman 

Awig-awig merupakan kesepakatan-kesepakatan (aturan/pararem) yang dibuat 

oleh krama (desa pakraman dan atau banjar pakraman) yang mengatur mengenai tata 

kehidupan krama adat sehari-hari. Hal-hal yang diatur dalam awig-awig antara lain: a) 

Nama (sebutan) dan batas-batas wilayah, b) Dasar-dasar penetapannya, c) Sukerta Tata 

Pakraman, d) Sukerta Tata Agama; e) Sukerta Tata Pawongan, dan f) Wicara (yang berhak 

memutuskan) dan Pamidanda (sanksi atas pelanggaran). Dalam sukerta tata pawongan 

diatur mengenai krama, prajuru dan dulun desa, kulkul, paruman (rapat), druwen desa, tata 

tertib pemanfaatan tanah, dan sebagainya. 

g. Pengakuan Tanah Ulayat (Druwe Desa) melalui Kebijakan Menteri 

UUPA tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hak ulayat, hanya dalam Pasal 3 

terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu”. Terhadap adanya 

ketidakjelasan dimaksud, diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme sebagaimana 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman 

penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 1 Permeneg ini, 

pengertian tanah ulayat yaitu bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu 

masyarakat hukum adat tertentu. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang 

terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum 

karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Pengaturan lebih 

lanjutnya, diberikan kewenangan kepada daerah menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Unsur-unsur hak yang perlu diteliti untuk menentukan masih adanya hak ulayat 

sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Premeneg tersebut meliputi unsur masyarakat 

adat, unsur wilayah, dan unsur hubungan antara masyarakat dengan wilayahnya. 

Penelitian mengenai ketiga unsur tersebut dan penentuan masih adanya hak ulayat 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan pihak-pihak yang 

berkepentingan dan pihak yang dapat menyumbangkan perannya secara objektif. 

Dalam rangka memastikan keberadaan tanah ulayat tersebut, awalnya hanya melalui 

pembukuan tanah, yaitu dengan mencantumkan suatu tanda kartografi yang sesuai dalam 

peta pendaftaran dan dicatat dalam daftar tanah. Namun, berdasar Putusan Mahkamah 

Konstitusi RI atas Perkara No. 35/PUU-X/2012 tentang Uji Materiil Undang-undang 

Kehutanan, memberi peluang hukum untuk mengimplementasikan pensertipikatan tanah 

adat (termasuk tanah Druwe Desa). Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa 
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masyarakat adat merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Prinsip tidak 

bertentangan dengan NKRI menurut MK dimaknai bahwa keberadaan masyarakat adat 

bukan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia.  

Guna melaksanakan amanah Putusan MK untuk melindungi hak-hak 

masyarakat hukum adat tersebut, terakhir diterbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN 

No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat 

Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Melalui Peraturan 

Menteri ini, masyarakat hukum adat dapat diberikan suatu hak atas tanah baru (yaitu hak 

komunal atas tanah. Adanya komitmen dari Pemerintah tersebut, tidak terlepas dari kritik 

masyarakat misalnya Peraturan Menteri dimaksud telah menyederhanakan konsepsi Hak 

Ulayat menjadi Hak Komunal, atau penetapan hak baru yaitu hak komunal atas tanah, 

seharusnya ditetapkan dengan undang-undang, bukan dengan peraturan menteri, dan 

sebagainya.  

Terkait dengan tanah Druwe Desa (yang juga sering dipersamakan dengan hak 

ulayat) peneliti berpandangan sebagai berikut. 

a. Dalam bahasan angka 4 di atas, dijelaskan bahwa tanah Druwe Desa telah dikonversi 

menjadi hak milik, namun karena desa pakraman sebagai pemilik tanah belum ditunjuk 

sebagai subyek hak milik sehingga pensertipikatannya belum dapat dilakukan oleh 

otoritas pertanahan.  

Terkait dengan pemilikan tanah druwe desa tersebut dan telah diaturnya lembaga adat 

Desa Pakraman (lihat bahasan 5 dan 6 di atas), awalnya terbit Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor SK 556/DJA/1986 yang dijadikan dasar hukum pensertipikatan 

tanah-tanah untuk bangunan Pura dan Pelaba Pura melalui konversi menjadi Hak Milik 

yang subyeknya “Pura” (nama Pura).  

Hanya saja, jika dicermati lebih mendalam dari sisi kepemilikannya (penyungsung) 

yaitu: Pura/Kahyangan untuk Umum (Kahyangan Jagat, Kahyangan Tiga dan Pura 

Profesi serta Kahyangan Keluarga (Dadya/Kawitan, Mrajan Agung, dan Mrajan), lihat 

bahasan pada Bab berikutnya. Beragamnya Pura, berarti beragam pula 

penyungsungnya, sehingga kepemilikan tanah pura juga akan berbeda, perlu menjadi 

perhatian otoritas pertanahan dalam penentuan subyek hak milik atas tanah Pura. 

Pertama, terhadap tanah-tanah Kahyangan Jagat (Pura Dang Kahyangan atau Sad 

Kahyangan) penyungsung/pemiliknya masyarakat umum (seluruh masayarakat Hindu), 

sedangkan Pura Profesi seperti Pura Ulunsuwi/Subak dan Pura Melanting/Pasar 

penyungsungnya mereka yang beraktivitas disekitar Pura dimaksud. Oleh karena 

penyungsungnya bersifat terbuka, sulit dibuat struktur organisasinya (kecuali organisasi 

Subak) sehingga terhadap tanah-tanah Pura dimaksud disertipikatkan atas nama “Pura” 

(nama Pura yang bersangkutan) berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 

556/DJA/1986. Kedua, terhadap tanah-tanah Pura dan laba Pura Kahyangan Desa dan 

Pura lainnya yang dimiliki oleh desa pakraman disertipikatkan melalui konversi menjadi 

Hak Milik atas nama “Desa Pakraman” yaitu nama Desa Pakraman yang bersangkutan, 

bukan atas nama Pura, berdasar Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 276/Kep-
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19.2/X/2017. Ketiga, untuk Pura dan laba Pura Keluarga tergantung daripada status 

tanahnya yaitu: jika tanahnya merupakan tanah milik perorangan atau guna kaya 

(bukan Druwe Desa) maka disertipikatkan atas nama perorangan (semua keluarga/klan) 

sebagai pengempon Pura dadya; Sedangkan jika merupakan tanah Druwe Desa 

disertipikatkan (Hak Milik) atas nama “Desa Pakraman”, dan terhadap pemanfaatan 

tanah oleh keluarga/klan tersebut dapat diterbitkan hak (Hak Guna Bangunan atau Hak 

Pakai) di atas Hak Milik Desa Pakraman, yang subyeknya nama-nama keluarga/clan 

berdasar Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 276/Kep-19.2/X/2017. 

b. Bahwa bentuk-bentuk hak penguasaan atas tanah pada masyarakat adat di Bali dikenal 

dengan hak atas tanah adat yang dapat berupa hak persekutuan hukum berupa tanah 

Druwe Desa (sering disebut hak ulayat) yang dimiliki oleh Desa Pakraman dan hak-hak 

peseorangan (disebut guna kaya). Desa Pakraman pada umumnya memiliki beberapa 

jenis kepemilikan tanah yakni: tanah Pekarangan Desa, tanah Ayahan Desa,  tanah 

Druwe Desa dalam arti sempit, dan tanah Pura Kahyangan Tiga. 

Menurut peneliti, politik agraria nasional membedakan jangka waktu 

pencatatan konversi yaitu untuk hak barat hanya sampai tanggal 24 September 1980 

berdasar Kepres 32 Tahun 1979, sedangkan pendaftaran konversi untuk hak milik adat 

(termasuk hak adat/hak ulayat, dalam hal ini tanah-tanah Druwe Desa) tidak ada batasan 

waktunya. Dengan demikian, pendaftaran konversi tanah Druwe Desa dapat dilakukan saat 

ini, jika subyeknya (desa pakraman) sudah ditetapkan sebagai subyek hak kepemilikan 

(komunal) atas tanah sebagaimana Keputusan Menteri tersebut.  

 

G. Pemaknaan Tanah Druwe Desa di Bangli 

1. Druwe Desa, Warisan Budaya yang Patut Dilestarikan 

Bali dikenal memiliki kekayaan budaya dengan segala keanekaragaman serta 

keunikannya. Salah satu keunikan tersebut berupa sistem pengorganisasian masyarakat, yaitu 

terdapat desa/kelurahan bentukan Pemerintah yang disebut desa dinas, di samping 

persekutuan hukum adat yang disebut desa pakraman (dalam tulisan ini hanya dibahas desa 

pakraman). Keunikan budaya tersebut, merupakan akumulasi proses interaksi yang bersejarah 

dengan lingkungan sosial dan lingkungan alamnya melalui berbagai media. Interaksi tersebut 

meninggalkan jejak dalam berbagai bentuk peninggalan tertulis dan atau tidak tertulis. 

Warisan budaya merupakan harta pusaka budaya dari masa lalu yang dapat digunakan untuk 

kehidupan masyarakat saat ini, kemudian diwariskan untuk generasi mendatang secara 

berkesinambungan. Desa pakraman sebagai sebuah penguyuban dengan wilayah tertentu, 

dalam kehidupan bersama masyarakat, diatur batasan-batasan berdasarkan ajaran agama 

Hindu, diterapkan hingga menjadi tradisi yang menguat. Setiap desa pakraman terdiri dari tiga 

unsur yang tidak terpisahkan yaitu: Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.  
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Gambar. Konsep Desa Pakraman 

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 

a. Aspek Parahyangan 

Aspek Parahyangan menyangkut nilai-nilai sosial religius, baik yang berwujud fisik 

(pura, candi, atau lainnya), artefak dan situsnya, maupun sistem ritual dan simbol 

kepercayaan yang melekat pada komponen tersebut. Pura diartikan sebagai tempat suci 

untuk pemujaan Tuhan bagi masyarakat Hindu. Dilihat dari kepemilikannya, bangunan suci 

pura dimiliki oleh kelompok pemaksan (satu clan dan atau gabungan antar clan dan 

wangsa/kasta), milik desa adat, milik kelompok profesi tertentu (subak, pedagang di pasar, 

nelayan dan sebagainya), dan milik masyarakat umum. Pemeliharaan dan perawatan 

kebersihan dan kesucian pura dilakukan oleh pemaksan secara insidentil melalui kewajiban 

ngayah dalam wujud kerja bakti bersih lingkungan menjelang upacara atau ngayah dalam 

bentuk materi/iuran (urunan/punia) para anggota pemaksan, dilengkapi hak untuk 

menggunakan/memanfaatkan tanah milik desa pakraman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Aspek Pawongan 

Aspek Pawongan merupakan nilai-nilai humaniora yang menyangkut norma, etika, 

struktur social, stratifikasi sosial, prilaku, dan sistem ekonomi, berarti terkait orang-orang 

(individu) yang beragama Hindu dalam desa pakraman rang. Berdasar Pasal 1 angka 6 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, krama desa/krama banjar adalah 

mereka yang menempati karang desa pakraman/karang banjar pakraman atau bertempat 

tinggal di wilayah desa/ banjar pakraman atau di tempat lain yang menjadi warga desa 

pakraman/banjar pakraman. Selanjutnya Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah tersebut 

menjelaskan mengenai pengertian krama pengempon/pengemong adalah krama desa 

pakraman/krama banjar pakraman yang berada di wilayahnya serta bertanggung jawab 

terhadap pemeliharaan, perawatan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara di 

kahyangan tersebut.  

PARAHYANGAN 

PALEMAHAN PAWONGAN 

PURA/KAHYANGAN 

KAHYANGAN UMUM KAHYANGAN KELUARGA 

KAHYANGAN JAGAT 

KAHYANGAN TIGA 

PURA PROFESI 

DADYA/KAWITAN 

MARAJAN 

MARAJAN AGUNG 

Gambar 2: Penggolongan Jenis Pura di Bali 
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Ketentuan krama lebih lanjut diatur dalam awig-awig setiap desa pakraman. Pasal 4 

sampai dengan Pasal 10 awig-awig Desa Pakraman Bukih contohnya, mengatur bahwa yang 

tinggal di Desa Pakraman Bukih adalah Krama dan Tamiu (penduduk pendatang). Krama 

terdiri dari: a) Krama Ngarep, b) Krama Batan Paha, c) Krama Tapukan, d) Bala Angkep, dan 

e) Sekaa Teruna. 

 

c. Aspek Palemahan 

Aspek Plemahan dari desa pakraman merupakan bhumi atau ruang sebagai unsur 

mutlak dari lingkungan dengan segala sumberdayanya. Palemahan dapat menyangkut ruang 

atau tanah (bentuk, luasan, struktur dan jenis, status), sumberdaya air, hewan, tumbuhan 

dan kondisi lingkungannya, merupakan wilayah desa berupa tanah druwe desa dan karang 

guna kaya. Kepemilikan tanah yang bernuansa kebiasaan masyarakat di Bali terus menerus, 

dari masa lalu hingga kini, melahirkan regulasi lokal yang disebut tanah Druwe desa. Kata 

“Druwe” atau disebut “gelah” bermakna “milik, kepemilikan, hak milik”. Keberadaan tanah 

tersebut dimiliki oleh komunitas masyarakat Bali dengan status hak kolektif. Berdasarkan 

status dan fungsinya, Druwe Desa dapat dikategorikan menjadi: a)Tanah Pekarangan Desa 

(PkD) yaitu tanah yang diperuntukkan untuk bangunan rumah tempat tinggal bagi para 

warga desa; b) Tanah Ayahan Desa (AyDs) yaitu berupa tanah pertanian (tanah basah/ 

tanah kering) yang dibagi-bagikan kepada anggota/warga desa; c) Tanah Pura (laba pura 

dan bangunan pura); dan d) Tanah Druwe Desa (arti sempit) yaitu tanah yang dipergunakan 

untuk kepentingan desa secara bersama-sama seperti kuburan, tanah lapang, balai desa, dll. 

Desa Pakraman sebagai salah satu warisan budaya merupakan kekayaan budaya yang 

mempunyai nilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan 

dan kebudayaan dalam kerangka memupuk kepribadian masyarakat dan bangsa. Sebagai 

kekayaan warisan budaya yang cenderung semakin terancam, karena perubahan sosial dan 

kondisi sosial serta ekonomi, sehingga perlu pencegahan dan pengurangan pendegradasian 

warisan budaya melalui pengelolaan secara proaktif. Hak ulayat merupakan hak 

kepemilikan bersama (kolektif) atas wilayah sebidang tanah yang digunakan masyarakat 

secara terus menerus guna mencari nafkah hidup. Demi keberlangsungan tanah Druwe 

Desa, maka pengaturan pemanfaatannya diserahkan kepada prajuru adat.  

2. Tanah Druwe Desa sebagai Sarana Perekat Kesatuan Adat 

Tanah merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia. Manusia dapat hidup 

dan berkembang karena adanya tanah. Dalam ranah sosial, tanah menjadi faktor utama 

pendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa tanah mustahil kesejahteraan 

dapat dicapai, sehingga konsep kepemilikan tanah menentukan susunan kehidupan suatu 

Negara. Dalam bidang pertanahan, tanah tidak dipandang sebagai komoditas, tetapi lebih pada 

pemanfaatan bersama secara lebih adil dalam kegiatan produksi yang hak penguasaannya tetap 

berada ditangan desa adat. Adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah mempunyai 

peran yang besar dalam penetapan keberadaan masyarakat hukum adat dalam tatanan undang-

undang dan peraturan pemerintah. Hal tersebut diartikan sebagai perintah bagi wilayah yang 

memiliki masyarakat hukum adat yang didalamnya ada hak-hak ulayat, untuk menindaklanjuti 
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dalam bentuk Perda. Terbitnya Perda Desa Pakraman, merupakan sarana memperkuat 

keberadaan warisan budaya bangsa secara terpadu termasuk tanah druwe desa. 

a. Ayahan dalam tanah Druwe Desa, pengejawantahan hak dan kewajiban 

Tanah Druwe Desa berfungsi keagamaan dapat diamati dari beban kewajiban 

“ngayahang” yang menyertai bagi karma yang mengusahakan PkD dan AyDs. Beban ini 

merupakan imbalan atas tanah yang diberikan oleh Desa Pakraman. Setiap krama desa 

memiliki kewajiban terhadap Parahyangan dan Palemahan baik ayah-ayahan (kewajiban 

kerja) atau pawedalan (urunan materi). Dengan demikian tanah Druwe Desa disamping 

mengandung hak kepunyaan bersama para krama juga mempunyai kewajiban untuk 

mengelola dan mengatur penguasaan, pemeliharaaan, dan penggunaannya. 

b. Tanah Druwe Desa sebagai Sarana Hidup Krama 

Desa Pakraman bertanggung jawab menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan 

warga (krama), baik kebutuhan sosial atau ekonomi. Tanah Druwe Desa berfungsi sosial 

berarti bahwa tanah ini, selain digunakan secara pribadi, juga bermanfaat untuk masyarakat. 

Fungsi sosial tanah druwe desa terlihat dari pemanfaatannya untuk sekolah, puskesmas, 

lapangan dan sebagainya. Tanah adat bukan hanya diperuntukkan untuk pendukung utama 

kehidupan dan penghidupan generasi saat ini, tetapi juga sebagai unsur pendukung 

penghidupan dari generasi ke generasi selanjutnya. 

Krama adat leluasa menggunakan tanah, bukan berarti seluruh tanah yang ada 

diwilayahnya dapat dibuka dan digunakan. Memang pada tanah Druwe Desa inilah 

diletakkan suatu harapan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun demikian, 

dapat saja bagian tanah tertentu dikecualikan atau tidak boleh digunakan karena untuk 

kepentingan umum atau tanah cadangan, dan lain-lainnya. Tanggung-jawab prajuru adat 

terkait dengan kesejahteraan krama, maka pada asasnya prajuru adat tidak diperbolehkan 

mengasingkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun. Pernyataan pada 

“asasnya” dimaksud adalah terdapat pengecualiannya dalam hal ini prajuru adat berwenang 

untuk: a) menunjuk hutan-hutan tertentu sebagai hutan cadangan, yang tidak boleh dibuka 

oleh siapapun; b) menunjuk tanah-tanah tertentu untuk dipakai guna keperluan 

umum/bersama, seperti untuk tempat pengembalaan, kuburan, lapangan, Pura, dan lain-

lainnya. 

 

3. Pengakuan Tanah Milik Desa Pakraman melalui Konversi 

Sebelum membahas proses pengakuan tanah milik Desa Pakraman, penting untuk 

diketahui apakah status tanah Druwe Desa saat ini dan siapa pemiliknya? Menurut Herman 

Soesangobeng (2012; 327) hak ulayat bukan sejenis hak keperdataan, sehingga tidak dapat 

dijadikan objek pendaftaran dan hukum adat tidak mengenal konsep hak komunal melainkan 

hak bersama. Sedang  Suwanda (2013; 1), berpendapat bahwa tanah-tanah yang dikuasai 

masyarakat hukum adat (termasuk tanah druwe) dikenal dengan hak ulayat, dan Budi Harsono 

(1994; 162) menyatakan hak ulayat mempunyai aspek publik dan aspek perdata.  

Dalam ajaran agama Hindu masyarakat adat di Bali, pelaksanaan agama dijalankan 

melalui etika, susila, dan upacara, digunakan sebagai norma yang mengatur kehidupan 
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bersama masyarakat sehari-hari mencerminkan rasa kepatutan dan keseimbangan (harmoni). 

Sebagai bentuk warisan budaya, desa pakraman mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata 

krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan 

Kahyangan Tiga. Setiap desa pakraman terdiri dari tiga unsur yang tidak terpisahkan yaitu 

unsur Parahyangan, unsur Pawongan, dan unsur Palemahan. Hal tersebut juga dapat diketahui 

dari masih eksisnya hubungan resiprokal antara krama dengan tanah druwe desa dalam wujud 

hak pemanfaatan tanah druwe sebagai sarana kehidupan krama, dan kepatuhan krama dalam 

melaksanakan kewajiban ngayahan (lihat bahasan pada huruf B di atas). Hak-hak atas tanah 

pada masyarakat hukum adat di Bali dapat dilihat dari (a) Penggolongan tanah-tanah milik 

desa pakraman dan milik individu, dilihat dari subjek yang menguasainya; (b) Fungsinya; dan 

(c) Karakternya. Tanah Druwe Desa yang dimaksud adalah tanah yang tidak boleh dijual oleh 

siapapun, karena milik seluruh krama (komunitas adat). Kepemilikan tidak dapat diganggu 

gugat tanpa seijin prajuru adat. Tugas prajuru adat adalah menegakkan ketentuan adat, 

mengatur pemakaiannya, peruntukan tanah, dan tata cara sosial kemasyarakatan.  

Dengan demikian bahwa: a) masih adanya (langgengnya) penguasaan atas tanah pada 

masyarakat desa pakraman; dan b) masih dimilikinya bendesa adat (dan prajuru adat) sebagai 

orang yang mengemban tugas untuk memberikan pengaturan dalam kehidupan sehari-hari 

serta memberikan pengaturan terhadap hak penguasaan, pemilikan atas tanah, maupun aturan 

dalam kehidupan sehari-hari, serta c) masih adanya masyarakat desa pakraman sebagai krama 

adat, maka hal ini telah memenuhi kriteria keberadaan masyarakat hukum adat dan hak 

ulayatnya sebagaimana yang ditentukan dalam UUPA. Keberadaan masyarakat hukum adat 

(dalam hal ini desa pakraman) di Bali sudah difatwakan dalam UUD 1945, sehingga hak-hak 

atas tanahnya pun sudah diakui sah. Tanah Druwe Desa bagi krama adat berfungsi sebagai 

tempat tinggal, tempat mencari makan dan sebagai tempat mempertahankan eksistensi 

komunalnya (desa pakraman). Jika dikaitkan dengan pasal 58 UUPA mengakui hak ulayat dan 

hak-hak lain yang sejenis asal tidak bertentangan dan selama belum diatur khusus, maka apa 

yang menjadi petunjuk dalam Pasal 3 UUPA yaitu, “bahwa hak ulayat itu masih merupakan 

kenyataan hidup”, berarti dapat dikatakan bahwa tanah ulayat tersebut masih berfungsi dan 

masih dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat (desa pakraman) 

termasuk hak-hak atas tanah Druwe Desa, hanya perlu dibawa ke dalam pengaruh hukum 

nasional. Hak kepunyaan bersama masyarakat adat inilah yang sebagian diserahkan 

penggarapannya kepada krama.  

Berdasarkan argumentasi tersebut, peneliti yakin bahwa tanah Druwe Desa 

merupakan hak ulayat yang sudah terindividualisasi, tidak dimaksudkan menjadi milik krama 

secara perorangan, namun menjadi milik desa pakraman. Oleh karena itu, hak milik desa 

pakraman ini (termasuk hak penguasaan oleh krama di atasnya) dapat didaftarkan dalam 

sistem pendaftaran hak sebagaimana ketentuan Pasal 29 PP No. 24 Tahun 1997 melalui 

konversi hak-hak lama atas tanah.  

Dengan demikian tanah druwe desa merupakan hak komunal masyarakat hukum adat, 

yang meskipun telah dikonversi menjadi hak milik tidak menyebabkan sifat-sifat hak ulayatnya 

hilang, tetapi tetap melekat pada hak milik. Tanah hak milik hasil konversi druwe desa tetap 
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merupakan hak komunal. Pemberian status hak milik ini salah satunya bertujuan untuk 

mencegah beralihnya tanah adat ini kepada perseorangan karena bagaimanapun masyarakat 

hukum adat memiliki hak yang lebih besar terhadap tanah yang berada dalam wilayah desa 

adat tesebut. 

Konversi hak-hak lama menjadi hak atas tanah dalam Pasal 16 UUPA dipengaruhi dua 

faktor: Pertama faktor isi dan wewenang pemegang hak, yaitu jika isi hak dan wewenang 

pemegang hak sebagaimana atau mirip hak milik maka dikonversi sebagai hak milik, 

sedangkan apabila isi hak dan kewenangannya mirip dengan hak pakai maka akan dikonversi 

menjadi hak pakai. Kedua adalah faktor subjek haknya, yaitu terhadap tanah-tanah yang mirip 

hak milik, dapat dikonversi menjadi hak milik jika subyek haknya memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UUPA, dan menjadi hak guna usaha atau hak guna 

bangunan (tergantung penggunaan tanahnya), jika subyeknya tidak memenuhi syarat sebagi 

subyek hak milik. 

Subyek hak atas tanah merupakan orang (manusia) atau badan hukum yang dapat 

memperoleh sesuatu hak atas tanah, sehingga namanya dapat dicantumkan dalam buku tanah 

(sertipikat). Manusia (nutuurlijke persoon) menurut hukum, adalah tiap-tiap seorang manusia 

sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Sedangkan Badan Hukum 

(recht persoon) adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status 

“persoon” oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dibedakan 

dalam dua bentuk, yakni badan hukum publik, misalnya lembaga Pemerintahan dan badan 

hukum privat misalnya perseroan terbatas, yayasan atau koperasi. 

a. Pura, Badan Keagamaan sebagai Subyek Hak Milik 

Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa “Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan 

sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam keagamaan dan sosial diakui dan 

dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk 

bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”. Umumnya Pura dimaknai 

sebagai badan hukum publik, yang menurut ketentuan badan hukum publik hanya 

mempunyai hak untuk menguasai dan mengatur atas tanah tersebut, namun berdasarkan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 556/DJA/1986, Pura merupakan badan 

keagamaan (Hindu) yang dapat mempunyai (sebagai subyek) hak milik atas tanah. Hanya 

saja perlu dicermati bahwa pemilikan tanah Pura itu bervariasi yaitu dimiliki oleh desa 

pakraman, atau oleh umat Hindu, ataua kelompok clan tertentu (lihat bahasan huruf A 

angka 1 di atas), akan terkait dengan pencantuman nama subyek hak dalam pendaftarannya. 

b. Desa Pakraman Penyandang Hak Kepemilikan Bersama 

Desa pakraman berwenang melakukan perbuatan hukum baik dalam mengatur dan 

menetapkan keputusan desa, memiliki kekayaan, harta dan bangunan serta dapat 

menggugat dan digugat di muka pengadilan. Desa pakraman memiliki sumber pembiayaan 

berupa pendapatan desa seperti tanah Druwe Desa dan pengurus yang dinamakan prajuru 

adat. Tanah-tanah yang dilekati dengan hak-hak adat disebut tanah druwe (druwe bermakna 

”milik, kepemilikan, hak milik”), dalam hal ini dimiliki oleh komunitas tertentu dengan 

status hak kolektif.  
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Kepemilikan atas tanah secara kolektif ini telah dikonversi menjadi hak milik 

berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi Pasal II ayat (1) UUPA, yang dalam 

pendaftarannya perlu penegasan oleh otoritas pertanahan mengenai siapa pemiliknya. 

Ketentuan konversi UUPA, berfungsi hanya mengatur proses atau prosedur perubahan 

status hak lama (tanah Druwe Desa) untuk dikukuhkan kedudukan hukumnya menjadi Hak 

Milik tersebut Pasal 20 ayat (1) UUPA. Perubahan mana, baru berlaku efektif, setelah melalui 

proses dan prosedur administrasi pertanahan tertentu serta pembukuan Hak Milik 

dimaksud. Dalam hal ini, ketentuan konversi UUPA sama sekali tidak menyebut dan 

mengatur masalah perubahan kedudukan hukum ataupun penggantian nama masyarakat 

hukum sebagai persekutuan hukum adat. Persekutuan hukum adat di Bali yang disebut 

Desa Pakraman, tidak diganti dan tetap mengurus dan mengatur urusan adat dan 

keagamaan (Hindu) sementara Desa Dinas mengurus urusan pemerintahan negara pada 

kesatuan administrasi desa.  

Hakekat ketentuan konversi dalam UUPA, adalah merubah dan menggantikan status 

hak adat (termasuk tanah Druwe Desa) yang ada sebelum berlakunya UUPA menjadi status 

Hak Milik. Tanah Druwe Desa menurut peneliti termasuk hak lama yang kepemilikan 

(keperdataan) oleh masyarakat adat secara kolektif, dalam hal ini desa pakraman. Oleh 

karena desa pakraman, saat UUPA terbit belum ditunjuk sebagai subyek hak milik sehingga 

pendaftarannya belum dapat dilakukan segera (tertunda), dan baru dapat dilakukan 

pendaftaran setelah kelompok masyarakat adat ini diakui sebagai subyek hak (milik). 

Pengakuan kelompok masyarakat adat sebagai subyek hak (milik) selain melalui lembaga 

Pura (lihat bahasan angka 1 di atas) dan melalui lembaga Desa Pakraman, berdasarkan 

Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa 

Pakraman di Provinsi Bali sebagai subyek Hak Kepemilikan Bersama (komunal) atas Tanah. 

 

H. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan antara lain: 

1. Pelaksanaan pensertipikatan tanah-tanah druwe desa melalui pendaftaran tanah sistematik 

lengkap di Kabupaten Bangli tetap diarahkan agar dapat memberikan jaminan kepastian 

hukum Hak Milik oleh Desa Pakraman, yang tahapannya diawali dengan kegiatan persiapan 

lokasi, panitia dan penyuluhan dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik 

dan data yuridis. Pembukuan dan penerbitan sertipikat hak milik melalui konversi dilakukan 

setelah ada: a) penegasan Pura sebagai subyek Hak Milik; dan b) Penunjukan Desa Pakraman 

di Provinsi Bali sebagai subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah. Berdasarkan 

penunjukan Pura dan Desa Pakraman dimaksud, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menetapkan 

konversi tanah Druwe Desa menjadi hak milik Desa Pakraman, yang secara formal dengan 

mencatat keputusan pengakuan haknya pada pada Ruang VI Daftar Isian 201. Hanya saja dalam 

rangka akselerasi pelaksanaan PTSL ternyata: a) mengutamakan proses kategori 1 (potensi 

sertipikat); b) dalam penulisan subyek hak milik dalam buku tanah masih bervariasi; dan c) 

pembukuannya berdasarkan pada satuan bidang-bidang penggarapan tanah oleh masing-

masing krama baik terhadap tanah pekarangan desa maupun tanah ayahan desa. 
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2. Warisan budaya memiliki adat dan budaya bersifat unik dan khusus diakui dan dilindungi 

dalam beberapa piagam internasional, tingkat nasional dan lokal, merupakan instrumen yang 

mengakui dan menghormati eksistensi tanah-tanah ulayat sebagai salah satu warisan budaya di 

Indonesia, namun pengaturannya belum terkonsep secara sistematis. Awalnya mekanisme 

pengakuan tanah ulayat melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 

1999, terakhir diganti dengan Keputusan Menteri ATR/KBPN No. 10 Tahun 2016, namun 

kebijakan ini belum operasional dapat digunakan oleh otoritas pertanahan dalam memproses 

pengadministrasian kepemilikan tanah-tanah ulayat. 

3. Tanah Druwe Desa merupakan warisan budaya yang berwujud yaitu bidang tanah, sekaligus 

sebagai bagian dari sebuah institusi sosial yaitu desa pakraman yang terdiri dari aspek 

parhyangan, aspek pawongan dan aspek palemahan sebagai satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan. Agar kelembagaan desa pakraman dapat tetap berlangsung (ajeg), maka 

kepemilikan tanah Druwe Desa dilakukan oleh Desa Pakraman secara komunal, sedangkan 

penguasaan dan pemanfaatan sebagian tanah Druwe Desa dapat diberikan kepada para krama 

sesuai dengan maksud, tujuan dan peruntukan tanahnya dengan kewajiban ngayah sesuai awig-

awig masing-masing desa pakraman. 

Berbeda dengan tanah ulayat pada umumnya, tanah Druwe Desa Pakraman di Bali yang 

dipersamakan dengan hak ulayat, ternyata sudah dikonversi menjadi menjadi hak milik 

berdasarkan Pasal II Ketentuan-Ketentuan UUPA, karena UUPA memaknai tanah Druwe Desa 

dimaksud telah memenuhi kriteria keberadaan masyarakat adatnya serta isi hak dan wewenang 

pemegang haknya sebagaimana atau mirip hak milik, namun pendaftaran haknya baru dapat 

dilakukan setelah ada penegasan subyek haknya oleh Menteri tersebut angka 1 di atas, sehingga 

kepemilikan oleh desa pakraman serta penguasaan tanah oleh krama semakin terlindungi 

secara hukum.  

 

I. Saran-Saran 

Dalam rangka akselerasi pendaftaran tanah (melalui PTSL) khususnya untuk tanah-tanah 

Druwe Desa perlu suatu trobosan (dibuat peraturan perundangan) yang mengatur antara lain 

1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali perlu membuat petunjuk teknis 

tentang tata cara pembukuan hak atas tanah Druwe Desa Pakraman agar terdapat keseragaman 

penulisan pemegang (subyek) hak dalam sertipikat tanah Hak Milik. 

2. Penerbitan sertipikat Hak Milik Desa Pakraman oleh kantor pertanahan sebaiknya dilakukan 

per-bidang kepemilikan (bukan per-bidang penguasaan oleh krama) sebagai induknya, 

selanjutnya terhadap penguasaan tanah oleh krama dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Guna 

Bangunan di atas Hak Milik Desa Pakraman.   

3. Otoritas pertanahan perlu membuat kebijakan pensertipikatan tanah-tanah Druwe Desa atau 

tanah ulayat lainnya, yang memungkinkan penerbitan sertipikat (hak milik) induk sekaligus 

sertipikat hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas hak milik induk, tanpa menggunakan 

akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.  

4.  Pensertipikatan tanah Druwe Desa pakraman ini dapat dipakai sebagai sumber informasi 

dalam upaya pengakuan tanah-tanah ulayat lainnya di Indonesia. 
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STRATEGI PERCEPATAN PENATAAN PENGUASAAN TANAH 

DALAM KAWASAN HUTAN UNTUK REFORMA AGRARIA  
DI KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT 

 
Sutaryono, Deris T. Gumelar 

 

 

A. Pendahuluan 

Secara nasional, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 

menunjukkan bahwa  terdapat 25.863 desa dari 75 ribu desa di Indonesia yang berada di dalam 

kawasan hutan dan sekitar 50 juta petani yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan 

(Sirait, 2017). Masuknya atau dimasukkannya wilayah desa ke dalam kawasan hutan berimplikasi 

pada penguasaan tanah di kawasan hutan menjadi beragam. Berbagai bentuk penguasaan tanah di 

kawasan hutan yang sudah teridentifikasi antara lain; (a) Penguasaan tanah oleh masyarakat 

hukum adat; (b) Penguasaan tanah oleh desa; (c) Penguasaan tanah oleh perorangan baik dengan 

alas hak atau tidak ada alas hak; (d) penguasaan oleh badan hukum; (e) Penguasaan oleh badan 

sosial; (f) Penguasaan oleh badan pemerintahan (Safitri, 2014). Data tersebut menunjukkan bahwa 

kawasan hutan yang sudah berupa desa dengan penguasaan tanah beragam tersebut rentan 

terjadinya konflik, baik konflik penguasaan tanah maupun konflik penggunaan tanah. Seturut 

dengan hal tersebut, Sutaryono (2008) menemukan bahwa konflik dan perlawanan masyarakat di 

sekitar hutan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan yang dimonopoli oleh negara (Perum 

Perutani dan Inhutani) serta korporasi yang memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 

intensitasnya semakin meningkat dan sulit untuk diselesaikan. 

Salah satu agenda strategis yang sedang didorong dan dilakukan oleh pemerintah saat ini 

terkait dengan upaya penyelesaian konflik sekaligus dengan penataan penguasaan tanah adalah 

agenda Reforma Agraria (RA). RA dimaknai sebagai landreform plus access reform (Winoto, 2009), 

yang bertujuan untuk: (1) menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan 

tanah; (2) mengurangi kemiskinan; (3) menciptakan lapangan kerja; (4) memperbaiki akses rakyat 

kepada tanah; (5) mengurangi sengketa dan konflik pertanahan; (6) memperbaiki dan menjaga 

kualitas lingkungan hidup, serta (7) meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi 

nasional. 

Dalam konteks pemerintahan saat ini agenda reforma agraria, diterjemahkan dalam dua 

agenda besar, yakni redistribusi tanah dan legalisasi asset tanah. Namun demikian, agenda 

redistribusi tanah inilah yang merupakan agenda utama reforma agraria. Namun demikian, 

pelaksanaan redistribusi tanah sebagai agenda utama berjalan di tempat dan tertinggal dengan 

agenda legalisasi asset.  Dari target 4,5 juta hektar redistribusi tanah (RPJMN 2015-2019), hingga 

saat ini baru terealisasi seluas 231.349 hektar (5,14%) yang terbagi menjadi 177.423 bidang tanah  

(Ditjend Penataan Agraria, 2018).   

Lambatnya capaian agenda RA terjadi akibat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) cenderung fokus pada tanah-tanah di 

luar kawasan hutan. Salah satu rumusan Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2018 
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menunjukkan hal tersebut, yakni: “Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Reforma 

Agraria adalah tersedianya TORA yang berasal dari klaster transmigrasi, HGU yang telah berakhir, 

tanah terlantar ataupun tanah Negara lainnya, serta TORA yang berasal dari pelepasan kawasan 

hutan”. Obyek TORA dari pelepasan kawasan hutan merupakan klaster terakhir. Padahal, potensi 

TORA dari kawasan hutan dapat dilakukan melalui perubahan tata batas kawasan hutan ataupun 

pelepasan kawasan hutan, mengingat sebagian wilayah yang dikuasai masyarakat termasuk dalam 

kawasan hutan. 

Bahkan target redistribusi tanah pada RPJMN 2014 – 2019 sebesar 4,5 juta hektar, 4,1 juta 

hektar di antaranya berasal dari kawasan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa TORA dari 

pelepasan kawasan hutan adalah sangat potensial dan perlu segera direalisasikan. Mengingat, 

ribuan wilayah desa yang berada dalam kawasan hutan akan segera terlepas dari kawasan hutan 

sekaligus konflik dan potensi konflik yang mengiringinya dapat dikurangi, bahkan diselesaikan. 

Penelitian ini mencoba menggali: (1) bagaimana tipologi penguasaan tanah dan 

permasalahan apa saja yang muncul dalam kawasan hutan di lokasi penelitian; (2) alternatif 

penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan Perpres Nomor 

88 Tahun 2017 tentang PPTKH; dan (3) bagaimana model percepatan penataan penguasaan tanah 

di kawasan hutan dalam rangka Reforma Agraria. 

 

B. Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria pada Kawasan Hutan 

Kementerian Kehutanan mengklaim bahwa 63% total luas tanah di Indonesia adalah 

kawasan hutan, dan sekitar 40–60 juta orang hidup sebagai masyarakat hutan, baik yang 

menjalankan praktik wanatani di dalam hutan maupun di sekitar hutan (Sirait, 2017). Dalam 

konteks ini, untuk melegalkan penguasaan tanah pada kawasan hutan, sekaligus menyelesaikan 

konflik di kawasan dan sekitar kawasan hutan perlu dilakukan agenda-agenda pelepasan kawasan 

maupun perubahan tata batas kawasan hutan. Pelepasan kawasan ataupun perubahan tata batas 

kawasan hutan inilah yang kemudian disebut sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang 

dapat diredistribusikan kepada masyarakat di sekitar hutan.    

Secara umum, penguasaan tanah pada kawasan hutan selalu terkait dengan aspek 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. Dalam hal ini pengusaan tanah adalah 

serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat 

sesuatu menganai tanah yang dihaki. Pengertian penguasaan yang dimaksud dalam Hak 

Penguasaan Atas Tanah (HPAT) berisi kewenangan yang luas, tidak sekedar berisi kewenangan 

hak untuk menggunakan dan atau menjadikan tanah sebagai jaminan yang merupakan 

kewenangan perdata (Sitorus, 2004). Pada umumnya penguasaan yuridis tersebut menguasai 

secara fisik tanah yang dihaki, tetapi ada juga penguasaan yuridis yang walaupun memberi 

kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan 

fisiknya dilakukan oleh pihak lain misalnya: (a) ketika tanah disewakan, maka penyewalah yang 

menguasai secara fisik; (b) ketika tanah dikuasai pihak lain tanpa hak (okupasi).  

Penyelesaian permasalahan penguasaan tanah pada kawasan hutan dilakukan secara khusus, 

mengingat secara faktual sistem administrasi pertanahan di Indonesia hanya berlaku di luar 

kawasan hutan, yang hanya mencakup sekitar 37% dari seluruh luas tanah di Indonesia. Dalam hal 
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ini Safitri (2016) menyebutnya sebagai dualisme administrasi pertanahan. Dualisme tersebut 

terjadi karena Pemerintah yang mengartikan kawasan hutan sama dengan hutan negara. 

Sementara itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa 

berdasarkan statusnya, hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Dalam implementasinya 

tidak memungkinkan adanya hak-hak atas tanah ataupun hak ulayat di dalam kawasan hutan. 

Oleh karena itu, pejabat pertanahan tidak akan melakukan pendaftaran tanah pada tanah-tanah 

yang dikuasai oleh masyarakat yang berada atau diklaim berada dalam kawasan hutan tanpa ada 

pelepasan dari kementerian kehutanan. 

Pada tahun 2017 Presiden menerbitkan peraturan yang mengatur tentang penyelesaian 

penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 

tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah pada Kawasan Hutan. Pada peraturan tersebut dibentuk 

Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Percepatan PPTKH) 

yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam melaksanakan tugasnya 

Ketua Tim Percepatan PPTKH berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, 

akademisi, dan pemangku kebijakan lainnya. Salah satu tugas dari Tim Percepatan PPTKH adalah 

melakukan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang mana tugas 

tersebut dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Gubernur yakni Tim Inventarisasi dan 

Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH).  

Pada hakikatnya reforma agraria adalah penataan kembali dan pembaruan struktur 

pemilikan, pengguasaan dan penggunaan tanah/wilayah, demi kepentingan petani kecil, 

penyakap, dan buruh tani yang tak bertanah, prinsipnya adalah tanah untuk penggarap tanah 

(Wiradi 2009, 94). 

Pemerintahan saat ini telah mengagendakan reforma agraria, sebagaimana tercantum dalam 

RPJMN Tahun 2014–2019. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pemerintah akan 

melaksanakan penyediaan tanah objek reforma agraria sekurang-kurangnya 9 juta ha, yang terdiri 

dari 4,5 juta ha berasal dari legalisasi asset dan 4,5 juta ha yang lain merupakan objek redistribusi 

tanah (tanah terlantar, HGU yang habis masa berlakunya dan dari pelepasan kawasan hutan). 

Empat setengah juta hektar yang diorientasikan untuk redistribusi tanah itulah esensi reforma 

agraria. 

Kebijakan terbaru berkenaan dengan agenda reforma agraria di kawasan hutan adalah 

diterbitkannya Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Pada 

Kawasan Hutan. Berdasarkan Perpres tersebut terdapat empat pola penyelesaian penguasaan 

tanah dalam kawasan hutan, yakni melalui: (a) perubahan batas kawasan hutan; (b) tukar-

menukar kawasan hutan; (c) pemberian akses pengelolaan kawasan hutan dengan perhutanan 

sosial;  dan (d) resettlemet. Perubahan batas kawasan hutan mempunyai syarat-syarat tersendiri 

yakni harus terpenuhinya 30% luas kawasan hutan dari luas keseluruhan provinsi, penguasaan 

tanah ladang atau pertanian harus lebih dari 20 tahun dan bukan kawasan konservasi. Apabila 

syarat-syarat di atas tidak bisa dipenuhi maka pola penyelesaiannya dengan menggunakan pola 

perhutanan sosial. Sedangkan tukar-menukar dan resettlement akan diatur dengan peraturan lain. 
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C. Tipologi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Bengkayang 

Penelitian dilaksanakan pada kawasan hutan di 2 (dua) desa di wilayah Kabupaten 

Bengkayang, yakni Desa Suka Bangun Kecamatan Sungai Betung dan Desa Tiga Berkat 

Kecamatan Lumar. Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan berikut: 

a) Kabupaten Bengkayang termasuk satu dari beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan 

Barat yang akan melaksanakan reforma agraria yang berasal dari kawasan hutan; 

b) Data Kantor Pertanahan  Kabupaten Bengkayang terdapat 2.303,97 ha yang diindikasi telah 

dikuasai dan digunakan oleh masih masuk dalam kawasan hutan; 

c) Kedua desa merupakan lokasi terindikasi masuk ke dalam peta indikatif kawasan hutan yang 

berpotensi menjadi obyek TORA. 

 
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, 2017. 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Desa Suka Bangun Kecamatan Sungai Betung 

 
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, 2017. 

Gambar 2. Lokasi Penelitian Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar. 
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Penggunaan tanah di Kabupaten Bengkayang sebagian besar adalah untuk pertanian baik 

itu sawah atau perkebunan. Lahan sawah yang ada di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 

masih bergantung pada pengairan tadah hujan, yang mencapai luas 21.145 hektar. Sedangkan 

lahan kering di yang tercatat pada tahun 2015 adalah perkebunan seluas 142.835 hektar, hutan 

rakyat sebesar 63.264 hektar, dan sementara tidak diusahakan sebesar 41.105 hektar 

 
Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Bengkayang 

Berdasarkan Inver yang dilakukan, terdapat 3 klasifikasi kawasan dalam hutan yang dikuasai 

dan dimanfaatkan masyarakat yang diinventarisasi dan diverifikasi, yakni: (1) lahan garapan 

berupa sawah dan tambak masyarakat; (2) permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum; serta 

(3) pertanian lahan kering yang menjadi mata pencaharian masyarakat. 

Hasil Inver yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah 

Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa tanah-tanah yang dikuasai masyarakat baik untuk lahan 

garapan maupun fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas 5,468.64 hektar. Apabila dibandingkan 

dengan kondisi sebenarnya dan hasil wawancara dengan beberapa Kepala Desa, jauh lebih kecil.  

Ada 3 Kepala Desa yang diwawancarai, yakni Desa Tiga Berkat dan Desa Belimbing di Kecamatan 

Lumar dan Desa Suka Bangun di Kecamatan Sungai Betung. Sebagai contoh, areal hasil inver di 

Desa Suka Bangun terdiri dua spot wilayah, padahal kondisi eksisting menunjukkan bahwa 

seluruh wilayah Desa Suka Bangun berada dalam kawasan hutan. Kedua spot wilayah tersebut 

berada di Dusun Sengkabang seluas 289 hektar yang berupa permukiman, lahan pertanian, fasum 

dan fasos serta lokasi cetak sawah seluas 50 hektar. Spot yang kedua berada di wilayah Dusun 

Sebawak yang mempunyai luas sekitar 161 hektar berupa lahan pertanian dan kebun. Peta Indikatif 

TORA yang dihasilkan oleh BPKH pada Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun. 

  

D. Sejarah Penguasaan Tanah Kawasan Hutan 

Pengaturan dan klaim Negara atas kawasan hutan di Kalimantan Barat berlangsung dinamis 

dan beberapa kali mengalami perubahan, baik ketentuan maupun keluasannya. Pada awalnya 
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luasan kawasan hutan ditetapkan melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan pada tahun 1982 dengan 

luasan 9.204.375 hektar (SK Menteri Kehutanan Nomor 757 Tahun 1982). Pada tahun 2000 diubah 

melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 259 Tahun 2000, luas kawasan hutan di Kalimantan Barat 

menjadi 9.178.760 hektar. Pada tahun 2013 mengalami perubahan yang cukup significant. Melalui 

SK Menteri Kehutanan Nomor 936 Tahun 2013, luas kawasan hutan turun menjadi 8.355.597 

hektar. Luas kawasan hutan di Kalimantan Barat saat ini sebesar 8.389.600 hektar diatur melalui 

SK Menteri Kehutanan Nomor 733 Tahun 2014. 

Temuan Safitri (2014) yang mengidentifikasi bentuk penguasaan tanah di kawasan hutan 

oleh: (a) masyarakat hukum adat; (b) desa; (c) perorangan baik dengan alas hak atau tidak ada 

alas hak; (d) badan hukum; (e) badan sosial; serta (f) pnguasaan oleh institusi pemerintahan; 

terkonfirmasi di daerah penelitian.  

  

 
                  Sumber: BPKH, 2018. 

Gambar 4. Peta Indikatif Alokasi TORA di Kawasan Hutan Desa Tiga Berkat  

 

 

 
Sumber: BPKH, 2018 

Gambar 5. Peta Indikatif Alokasi TORA di Kawasan Hutan Desa Suka Bangun  
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Berdasarkan survey dan wawancara di 2 (dua) desa studi di Kabupaten Bengkayang, ditemukan 

bahwa penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan hutan sudah dilakukan sejak 

tahun 1960-an. Sebagian besar berasal dari daerah setempat yang mengaku sebagai transmigran lokal 

dan sebagian yang lain berasal dari program transmigrasi. Penguasaan tanah oleh masyarakat tersebut 

dapat dibuktikan oleh alas hak yang berupa Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa 

setempat. 

Surat keterangan yang diterbitkan Kepala Banoa (Pemerintah Desa) pada tanggal 29 Mei 1962 

tersebut menunjukkan bukti bahwa penguasaan tanah telah ada sejak lama sebelum terbitnya 

Kebijakan Batas Kawasan Hutan oleh Kementerian Kehutanan, baik versi Tata Guna Hutan 

Kesepakatan (TGHK) maupun SK Penunjukan Batas Kawasan Hutan. Oleh karena itu, pada dasarnya 

bidang-bidang tanah yang sudah memiliki surat keterangan tersebut sudah dapat dikategorikan 

sebagai tanah adat, bukan tanah Negara lagi. Artinya, tanah-tanah tersebut sudah selayaknya 

dilepaskan dari kawasan hutan. 

Penguasaan Tanah di lokasi yang teridentifikasi sebagai TORA di Desa Suka Bangun secara 

keseluruhan dikuasai oleh masyarakat sejak lama. Hal tersebut ditandai dengan adanya lokasi 

permukiman di lokasi TORA baik itu perumahan, tempat ibadah, fasilitas umum seperti lapangan bola 

dan Sekolah Dasar. Penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk berbagai kebutuhan pada kawasan 

permukiman tersebut juga ditunjang oleh adanya pemerintah desa definitif yang memiliki keabsahan 

secara administratif dan yuridis.   

Di samping penggunaan untuk permukiman, pada lokasi yang terinver sebagai TORA di Desa 

Suka Bangun juga telah terdapat sebuah Sekolah Dasar Mini yakni sebuah sekolah yang menampung 

siswa di daerah tersebut untuk memfasilitasi masyarakat yang letak permukimannya jauh dengan 

Sekolah Dasar pada umumnya. Penguasaan Sekolah Dasar Mini tersebut dikuasai oleh pemerintah 

daerah. 

Penguasaan tanah lainnya di lokasi TORA adalah oleh masyarakat untuk tempat peribadatan, 

yakni tempat ibadah gereja. Secara keseluruhan terdapat tujuh gereja dilokasi TORA Suka Bangun. 

Penguasaan tempat peribadatan yang berada pada Desa Suka Bangun atau khususnya yang terletak 

pada lokasi TORA adalah oleh badan sosial atau yayasan. Berikut merupakan kenampakan bangunan 

gereja yang berada pada lokasi penelitian. 

Pemanfaatan tanah selain untuk permukiman, fasilitas umum dan fasilitas social pada lokasi 

yang terindikasi ke dalam TORA di Desa Suka Bangun adalah untuk perkebunan. Perkebunan tersebut 

merupakan perkebunan rakyat yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tanaman 

kelapa sawit maupun tanaman sahang. Walaupun data dari Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten 

Bengkayang luas untuk perkebunan rakyat ini tidak terlalu besar akan tetapi secara eksisting 

berdasarkan identifikasi lapangan dan interpretasi citra satelit, luas untuk pemanfaatan perkebunan 

itu sangatlah signifikan pada lokasi TORA Desa Suka Bangun. Hasil observasi tersebut dituangkan 

dalam peta penggunaan tanah (Gambar 6). 

Berbeda dengan Desa Suka Bangun, Desa Tiga Berkat diberikan alokasi untuk Tanah Objek 

Reforma Agraria berdasarkan Keputusan Menteri LHK tahun 2018 seluas 83 ha. Lokasi TORA berada di 

Dusun Madi, yang mana dusun tersebut secara keseluruhan masuk didalam kawasan hutan. Secara 

faktual, kondisi dilapangan merupakan wilayah permukiman, dan menurut Kepala Desa Tiga Berkat 
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wilayah tersebut disebut sebagai permukiman lama yang telah dihuni oleh masyarakat secara turun 

temurun. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan tanah yang telah ada sejak 

tahun 1962. 

 

 
Gambar 6. Peta Penggunaan Tanah Pada Alokasi Kawasan Hutan Untuk TORA Desa Suka Bangun 

Penguasaan di Dusun Madi Desa Tiga Berkat terdiri dari penguasaan secara perorangan baik 

itu untuk peruntukan tempat tinggal maupun pertanian atau perkebunan. Adapun penguasaan 

lain berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berbentuk tempat peribadatan berupa gereja 

yang dikuasasi oleh badan sosial atau yayasan keagaman dan lapangan sepak bola serta lembaga 

pendidikan berupa Sekolah Dasar 06 Madi yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan pemerintah 

desa. Pada Peta Penggunaan Tanah dibawah ini digambarkan penggunaan tanah pada aloksai 

kawasan hutan untuk TORA ada Desa Tiga Berkat. 

 
Gambar 7. Peta Penggunaan Tanah Pada Alokasi Kawasan Hutan Untuk TORA Desa Suka Bangun 
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Berdasarkan kondisi di atas, tipologi penguasaan tanah pada kawasan hutan yang 

teridentifikasi sebagai TORA di desa lokasi penelitian sebagaimana terlihat pada Tabel 1 

berikut. 

 

Tabel 1. Tipologi Penguasaan Tanah Di Lokasi TORA 

No Subyek Yang Menguasai Pemanfaatan Tanah 

1. Masyarakat 1. Tempat Tinggal 

2. Perkebunan Rakyat 

3. Kebun Campuran 

2. Badan Sosial 1. Gereja 

3. Pemerintah Daerah/Desa 1. Sekolah Dasar Mini 

2. Sekolah Dasar Negeri 

3. Lapangan/Fasilitas Umum 

 

4 Negara 1. Hutan 

2. Perairan (sungai) 

 

E. Permasalahan Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan 

Berbagai permasalahan muncul dalam hubungannya dengan penguasaan tanah pada 

kawasan hutan yang terindentifikasi sebagai TORA. Sebagian besar penguasaan oleh masyarakat 

sudah berlangsung turun temurun, baik yang berasal dari masyarakat setempat (migran lokal) 

maupun masyarakat pendatang. Observasi di dua desa studi menunjukkan adanya variasi 

permasalahan yang berbeda, yang berkisar pada permasalahan yuridis, permasalahan fisik dan 

permasalahan sosial ekonomi. 

1. Permasalahan Yuridis 

Permasalahan yuridis yang paling dirasakan adalah ketidakpastian penguasaan tanah oleh 

masyarakat. Bahkan kasus di Desa Belimbing Kecamatan Lumar (bersebelahan dengan Desa 

Tiga Berkat) menunjukkan ketidakjelasan proses administrasi pertanahan. Pada tahun 2019, 

ada proyek Prona di Desa Belimbing. Pada dasarnya animo masyarakat untuk mendaftarkan 

tanahnya cukup tinggi, utamanya untuk bidang-bidang tanah yang dikuasai masyarakat, baik 

yang digunakan untuk permukiman maupun untuk pertanian/kebun masih berada dalam 

kawasan hutan. Animo yang cukup tinggi tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya ikut serta 

dalam Prona maupun pendaftaran tanah secara sporadis. Pada pelaksanaan Prona, seluruh 

proses sudah selesai, bahkan tinggal mencetak sertipikat. Setelah diteliti kembali, ternyata 

terdapat 20 bidang/berkas yang dinyatakan berada dalam kawasan hutan. Akhirnya berkas-

berkas tersebut dikembalikan dan tidak diproses pendaftaran tanahnya.  

Permasalahan hukum yang lain terkait pada ketidakjelasan batas kawasan hutan, 

utamanya hutan dengan status Hutan Lindung (HL). Masyarakat yang tidak tau batas 

wilayahnya, mengelola dan menguasai sebagian lahan yang ternyata adalah HL. Akibatnya 

warga tersebut ditangkap dan berurusan dengan pihak kepolisian. Beberapa kasus seperti ini 

terjadi di wilayah Desa Suka Bangun. 
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2. Permasalahah Fisik 

Beberapa permasalahan fisik yang ditemukan di lapangan antara lain: (a) tidak 

ditemukannya tanda batas kawasan hutan dengan area penggunaan lain (APL); (b) luasan yang 

teridentifikasi sebagai Peta Indikatif TORA terlalu kecil dibanding luasan kawasan hutan yang 

sudah dikuasai oleh masyarakat, lembaga keagamaan, pemerintah desa, maupun pemerintah 

daerah; dan (c) Sebagian besar kenampakan fisiknya sudah berupa permukiman.  

3. Permasalahan Sosial Ekonomi 

Permasalahan sosial ekonomi yang berhubungan dengan penguasaan tanah pada kawasan 

hutan antara lain: (a) keterbatasan sarana dan prasarana, baik jalan, gedung sekolah maupun 

pelayanan kesehatan; (b) rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh 

bentuk hunian yang dimiliki; (c) ketidakpercayaan kepada pemerintah terkait penyelesaian 

masalah penguasaan tanah di kawasan hutan, yang ditunjukkan oleh beberapa kali aksi demo 

masyarakat di sekitar hutan kepada pemerintah daerah. 

4. Permasalahan Kelembagaan dan Semberdaya Manusia 

Beberapa permasalahan kelembagaan dan SDM yang teridentifikasi, baik pada level lokal, 

regional maupun nasional antara lain: (a) warga masyarakat dan pemerintah desa belum 

memiliki kelembagaan yang menangani PPTKH termasuk SDM yang bertanggungjawab; (b) 

institusi pemerintah kabupaten yang menjadi leading sector PPTKH tidak jelas dan Gugus 

Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten belum terbentuk; (c) pada level provinsi, Tim Inver 

yang dibentuk oleh Gubernur dan Gugus Tugas Reforma Agraria yang juga dibentuk oleh 

Gubernur, belum menunjukkan sinergisme dan hubungan yang jelas; (d) pada level pusat, 

Kementerian LHK dan ATR/BPN belum seirama dalam menjalankan agenda Reforma Agraria 

dan Perhutanan Sosial (RAPS).  

5. Permasalahan Anggaran 

Ketidakjelasan kelembagaan yang menangani pada level operasional berakibat pada 

ketersediaan anggaran. Pada saat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sudah 

mengalokasikan anggaran untuk kegiatan redistribusi tanah melalui DIPA Kanwil BPN Provinsi 

Kalimantan Barat, ternyata institusi yang lain belum tersedia. Padahal secara operasional, 

kegiatan redistribusi tanah sebagai bentuk reforma agraria merupakan kegiatan akhir dari 

seluruh rangkaian PPTKH. Bahkan ada penganggaran yang misslink dengan kebijakan, karena 

ada pada dua institusi yang berbeda. Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 

memiliki anggaran redistribusi tanah sejumlah 71.800 bidang. Namun demikian, pihak KLHK 

melalui BPKH memprioritaskan pelepasan kawasan hutan yang berupa permukiman, fasilitas 

umum dan fasilitas sosial.  

BPKH, organ KLHK di daerah yang menangani pelaksanaan Inver-pun belum memiliki 

anggaran yang memadai. Anggaran yang tersedia hanya anggaran sosialisasi Peta Indikatif 

TORA, yang proses pembuatan petanya juga belum mendapatkan anggaran. 

Pada level desa, ada peluang untuk mengalokasikan APB Desa untuk mendukung kegiatan 

PPTKH. Tetapi pengalokasian anggaran tersebut juga harus disetujui oleh pemerintah 

kabupatan melalui instansi terkait (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ataupun Bagian 
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Pemerintahan Desa). Sistem dan mekanisme pengalokasian anggaran desa untuk mendukung 

pelaksanaan PPTKH tersebut juga belum ada.  

Pada level masyarakat, kewajiban mengajukan usulan pelepasan kawasan yang harus 

disertai dengan berbagai persyaratan-pun tidak terlepas dari biaya. Pada saat sosialisasi Peta 

Indikatif TORA di Kabupaten Bengkayang, muncul keberatan sebagian warga masyarakat 

terhadap pengenaan biaya yang harus ditanggung. 

 

F. Penyelesaian Permasalahan Penguasaan Tanah 

Upaya penyelesaian permasalahan penguasaan tanah pada kawasan hutan di Kalimantan 

Barat melalui skema reforma agraria telah sampai pada penunjukan lokasi TORA melaui 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 

6979/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/17 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Peta Indikatif Alokasi 

Kawasan Hutan Untuk Penyediaan TORA. Dalam peta indikatif tersebut dialokasikan TORA 

untuk tujuh kabupaten di Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kapuas 

Hulu, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Bengkayang. 

Keputusan Menteri LHK ini bersamaa dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan 

Barat Nomor 792/DISHUT/2017 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) 

Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat. 

Setelah dibentuknya tim inventarisasi dan verifikasi maka pada bulan Februari dan Maret 

2018 tim inver melaksanakan sosialisasi mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan 

hutan serta mengenai daerah yang dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Kemudian 

Gubernur Kalimantan Barat membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria melalui Keputusan 

Gubernur Kalimantan Barat Nomor 175/BPN/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang ditindaklanjuti oleh 

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat Nomor 50.1/KEP-61/III/2018 tentang Tim 

Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 Maret 

2018 

Luas keseluruhan wilayah yang dialokasikan menjadi TORA berdasarkan Keputusan Menteri 

LHK adalah seluas 67.551,84 ha yang tersebar di tujuh kabupaten. Kabupaten Bengkayang 

mendapatkan 5.468, 64 ha kawasan hutan yang dialokasikan untuk TORA. Lokasi TORA tersebut 

tersebar di 10 Kecamatan dengan 40 Desa diseluruh wilayah Kabupaten Bengkayang. 

Proses penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan telah diatur di Peraturan 

Presiden Nomor 88 tahun 2018, baik terkait pola penyelesaiannya dengan alur penyelesaian yang 

dimulai dengan pembuatan peta indikatif oleh Kementerian Kehutanan sampai dengan penetapan 

pola penyelesaian oleh tim inver. Dibawah ini adalah alur penyelesaian penguasaan dalam 

kawasan hutan berdasarkan Perpres Nomor 88 Tahun 2018. 
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Sumber: Perpres Nomor 88 Tahun 2017 

 

Gambar 1. Alur Penyelesaian Penguasaan Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan 

 

Pada Tanggal 7 Mei 2018 Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi menerbitkan Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian 

Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

tugas Tim Inverisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Dalam peraturan ini 

diatur secara detail bagaimana tugas dari Tim Inver, tata cara permohonan dan tata cara untuk 

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. 

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tim inver dibentuk oleh keputusan Gubernur 

dengan diketuai oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Tugas dari tim inver diawali dengan 

melaksanakkan sosialisasi mengenai PPTKH disetiap Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan 

tugasnya tim inver bisa membentuk Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PPTKH disetiap 

Provinsi dan menunjuk Koordinator Regu Pelaksana PTKH dengan Regu Pelaksana PTKH di 

setiap Kabupaten/Kota melalui keputusan Tim Inver. 

Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH berasal dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan 

(BPKH), Dinas Kehutanan dan Kantor Wilayah BPN dengan tugas membantu menelaah 

kelengkapan berkas permohonan, mencatat dan mendistribusika berkas permohonan kepada 

Regu Pelaksana PTKH, menyiapkan surat menyurat dan dokumen yang terkait, menyiapkan 

formulir isian, menyimpan dan mendokumentasikan peta, dan menyiapkan laporan Tim Inver 

PTKH kepada Gubernur. 

Koordinator Regu Pelaksana BPKH mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas Regu 

Pelaksana PTKH dan mengkoordinasikan hasil kegiatan Regu Pelaksana PTKH kepada Tim Inver. 

Regu Pelaksana PPTKH di setiap Kabupaten/Kota mempunyai ketua regu dari unsur BPKH yang 

terdiri dari 11 anggota termasuk ketua, anggota dan pengelola administrasi keuangan. Regu 

pelaskana tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pendataan dan penelaahan 

kronologi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah didalam kawasan hutan. 

Dan melaksanakan verifikasi lapangan. 

Proses dilapangan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah kawasan hutan dimulai 

dengan pengujuan permohonan oleh masyarakat yang telah menguasai tanah didalam kawasan 



36    Asih Retno Dewi & Wesi Utami (editor) 

hutan sesuai dengan persyaratan berdasarkan Perpres Nomor 88 Tahun 2017. Permohonan yang 

telah dilengkapi oleh masyarakat diserahkan kepada Kepala Desa setempat untuk dimohonkan 

kepada Tim Inver secara kolektif. Demikian juga dengan penguasaan tanah oleh instansi 

pemerintah, badan sosial dan masyarakat adat menyerahkan permohonan kepada Tim Inver 

secara langsung.  

Sesuai dengan pedoman Tim Inver yang diterbitkan oleh Kemenko Bidang Perekonomian 

setiap bidang tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat yang termasuk kedalam Peta Indikatif 

harus dilakukan permohonan langsung kepada Tim Inver, akan tetapi apabila tidak dimohonkan 

oleh masyarakat maka akan tetap dilakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan 

denga cara dimohonkan oleh Bupati dengan peruntukan redistribusi tanah dari sumber Tanah 

Objek Reforma Agraria. 

Hal-hal yang bersifat normatif di atas, secara umum sudah diimplementasikan di wilayah 

Kalimantan Barat, seperti:  

1. Pembentukan Tim Inver: SK Gubernur No 792/Dishut/2017; 

2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Teknis, yakni melalui Pelatihan Hukum Agraria Di 

Universitas Brawijaya Malang serta Pelatihan Penerbangan dan Pengolahan Data 

menggunakan Drone; 

3. Sosialisasi Tingkat Provinsi 

4. Sosialisasi Di 7 Kabupaten:  

a. Penyampaian Tata Cara Usulan Permohonan  

b. Menyerahkan Peta Indikatif Tora Per Desa  

c. Menuntun Pengisian Formulir Usulan Permohonan Dan Pembuatan Sket Bidang Tanah.  

Respon terhadap agenda yang dilakukan dalam rangka PPTKH oleh Kepala Desa di lokasi 

studi, menunjukkan rasa pesimisme. Hampir senada beberapa Kepala Desa menyampaikan bahwa 

program PPTKH yang informasinya diperoleh saat sosialisasi, sulit dilakukan karena: (a) berat, 

semua wilayah desa masuk dalam kawasan hutan; (b) persyaratannya terlalu detail; (c) perlu 

swadaya desa dengan melibatkan RT; (d) desa ada anggaran untuk melibatkan masyarakat dan 

beli peralatan (GPS), tetapi belum tentu disetujui Bagian Pemda Pemkab Kabupaten Bengkayang; 

(e) dipersyaratkan ada pakta integritas untuk tidak melakukan pungutan kepada warga 

masyarakat. 

I. Model Percepatan PPTKH 

Beberapa catatan penting yang mendapatkan perhatian dan perlu ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) adalah 

sebagai berikut: (a) RAPS harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah dan konflik; (b) RAPS 

merupakan agenda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (c) Perlu segera 

diterbitkannya petunjuk teknis pelaksanaan oleh Kemenko Perekonomian; (d) Skema pembiayaan 

bisa didorong dan diupayakan melalui berbagai sumber, baik dari APBD maupun APBDesa dan 

tidak hanya mengandalkan dari APBN; (e) Koordinasi antar pemangku kepentingan pada semua 

level harus ditingkatkan; (f) Perlu penyusunan sistem informasi yang mudah dan aman dan dapat 

diakses oleh masyarakat; (g) Perlu dipastikan kembali bahwa RAPS bukan untuk korporasi, tetapi 
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untuk masyarakat; (h) Pada dasarnya untuk agenda RAPS, pada level presiden dan para menteri 

sudah selesai, sehingga tinggal dijalankan oleh institusi yang diberikan kewenangan. 

1. Redistribusi Tanah 

Redistribusi tanah dikenal sebagai kegiatan membagikan tanah negara kepada 

masyarakat petani yang belum mempunyai tanah untuk menggarap tanahnya dalam rangka 

meminimalisir petani gurem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program 

redistribusi tanah di Kalimantan Barat tahun anggaran 2018 adalah sebanyak 71.800 bidang 

tanah. 

Strategi dari penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk tanah garapan 

dan pertanian adalah dengan program redistribusi tanah. Tanah hasil penyelesaian 

penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang menjadi objek reforma agraria difinalisasi 

dengan cara pensertifikatan dengan reditribusi tanah.  

2. Legalisasi 

Untuk obyek reforma agraria dari kawasan hutan yang berupa permukiman, fasilitas 

umum dan fasilitas sosial diselesaikan menggunakan mekanisme legalisasi asset. Legalisasi 

asset yang dapat dilakukan secara massif, untuk wilayah yang teridentifikasi sebagai TORA 

non pertanian dapat diintegrasikan melalui agenda Pendaftaran Sistematik Lengkap. 

Penyelesaian penguasaan tanah pada kawasan hutan perlu kerja kolaboratif antar stake 

holder yang terlibat. Keterlibatan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-

masing stake holder. Secara prinsip beberapa hal yang harus diakselerasi antara lain: 

1. Perlu dukungan pemerintah daerah secara nyata, agar proses PPTKH dapat berjalan dengan 

baik; 

2. Apabila skema PPTKH menggunakan apa yang ada dalam Perpres 88/2017 maka prosedurnya 

akan lama dan berbelit; 

3. Oleh karena itu perlu ada proses penyederhanaan, missal tanpa ada permohonan dan kawasan 

yang terindikasi sudah dikuasai masyarakat dan masuk dalam kawasan hutan BPKH 

mengeluarkannya secara ‘glondongan’; 

4. Setelah dikeluarkan, masyarakat dan BPN melakukan identifikasi obyek dan subyek yang 

menguasainya dan menindaklanjuti dengan pengukuran dan pemetaan bidang; 

5. Setelah datanya diketahui, maka BPN melakukan redistribusi tanah pada kawasan hutan dan 

menindaklanjuti dengan pendaftaran tanahnya. 

Berkenaan dengan hal tersebut, maka masing-masing stake holder dapat memainkan peran 

sebagaimana dalam tabel berikut. 

 

Tabel 2. Peran Para Pihak dalam kegiatan PPTKH 

No Stake Holder Peran Strategi 

1 Kantor Staf 
Presiden 

Sebagai penggerak dan 
Pendorong Reforma Agraria dan 
PPTKH 

Mengintervensi Kebijakan 
Politik Presiden 

2 Kementerian 
Koordinator 
Perekonomian 

• Ketua Tim PPTKH Pusat 

• Penyedia Perangkat Hukum 
Mengenai PPTKH 

Men-drive 
Kementerian/Lembaga yang 
terkait 
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3 Kementerian KLHK • Penyedia Lokasi Kawasan Hutan 
pada kegiatan PPTKH 

• Menerbitkan Peta Indikatif 
Alokasi TORA 

• Anggota dari Tim PPTKH dan 
Tim Inver 

• Melalui BPKH dengan Tim Inver 
sebagai pelaksana Inventarisasi 
dan Verifikasi PPTKH 

• Turun serta merumuskan pola 
penyelesaian PTKH 

• Melalui Dirjen Planologi 
melakukan tata batas 
kehutanan hasil dari PPTKH 

• Mengalokasikan anggaran 

Memperkuat komitmen 
seluruh lembaga dan SDM 
di KLHK dan 
Mengalokasikan Anggaran 
secara memadai 

4 Kementerian 
ATR/BPN 

• Bagian dari Tim PPTKH 

• Anggota Tim Inver  

• Melaksanakan kegiatan PPTKH 
dilapangan 

• Peran utama Kementerian 
ATR/BPN kegiatan pasca 
PPTKH yakni sertipikasi tanah 
dengan legaliasasi aset dan 
redistribusi tanah 

• Mengalokasikan anggaran 

Memperkuat komitmen 
seluruh lembaga dan SDM 
di KLHK dan 
Mengalokasikan Anggaran 
secara memadai 

5 Pemerintah 
Provinsi 

• Sebagai ketua harian Reforma 
Agraria di Provinsi 

• Sebagai pembentuk Tim Inver di 
Provinsi 

• Sebagai perantara antara Tim 
Inver di Provinsi dengang Tim 
PPTKH Pusat 

• Mengalokasikan anggaran 
pendamping 

Memimpin implementasi 
kebijakan di lapangan pada 
level provinsi dan 
mengalokasikan anggaran 

6 Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

• Sebagai pendorong PPTKH di 
daerah 

• Perantara antara Tim Inver 
dengan masyarakat 

• Perantara data dan informasi 
antara Tim PPTKH, Tim Inver 
dan Masyarakat 

Memimpin implementasi 
kebijakan di lapangan pada 
level kabupaten/kota dan 
mengalokasikan anggaran 

7 Pemerintah Desa • motor penggerak utama untuk 
kegiatan PPTKH 

• Melakukan pendataan awal 
mengenai penguasaan dalam 
kawasan hutan 

• Melakukan pengumpulan data 

Mengkonsolidasikan stake 
holder desa dan 
manyiapkan anggaran 
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yuridis untuk permohonan 
PPTKH 

• Menyediakan pembiayaan level 
desa 

8 NGO/Ormas • Pendorong dari pihak luar dalam 
kegiatan PPTKH 

• Pengawasan eksternal untuk 
terselenggaranya PPTKH yang 
maksimal 

Menguatkan dan 
peningkatkan partisipasi 
masyarakat 

9 Masyarakat • Sebagai subjek dari PPTKH 

• Mengikuti kegiatan PPTKH dan 
melakukan permohonan 
pelepasan kawasan hutan 
dalam kegiatan PPTKH 

Meningkatkan kapasitas dan 
partisipasi masyarakat 

 

 

J. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a. Tipologi penguasaan tanah dalam kawasan hutan adalah penguasaan oleh: (a) 

masyarakat untuk hunian, perkebunan, dan kebun campur; (b) badan social/badan 

keagamaan yang digunakan untuk gereja atau masjid; (c) pemerintah daerah atau 

pemerintah desa untuk sarana pendidikan, fasilitas umum maupun lapangan sepak 

bola; (d) Negara, dalam bentuk hutan dan perairan (sungai). 

b. Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan menurut Peraturan Presiden 

Nomor 88 Tahun 2017 pada lokasi penelitian adalah dengan dilakukannya perubahan 

batas kawasan hutan pada wilayah permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum, 

perubahan batas sebagai objek reforma agraria untuk tanah dengan penggunaan 

pertanian dan perkebunan, serta pada permohonan untuk dijadikan tanah objek 

redistribusi tanah pada kawasan hutan yang belum masuk sebagai lokasi indikatif 

TORA. 

c. Percepatan PPTKH dapat dilakukan melalui reforma agraria untuk tanah-tanah 

pertanian dan legalisasi asset untuk tanah-tanah non pertanian. 

d. Model percepatan PPTKH dilakukan dengan berbagi peran antar pemangku 

kepentingan yang terlibat dalam PPTKH.  

 

2. Rekomendasi 

a. Jajaran Kementerian ATR/BPN pusat dan daerah harus secara proaktif melakukan 

agenda-agenda PPTKH sebagai bagian dari agenda reforma agraria; 

b. Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil dan Kantah, mengalokasikan anggaran yang 

disesuaikan dengan agenda prioritas KLHK dalam PPTKH; 

c. Perlu dipilih satu lokasi PPTKH sebagai pilot project penyelesaian penguasaan tanah 

pada kawasan hutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

 



40    Asih Retno Dewi & Wesi Utami (editor) 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Cox, et al 2003, FAO in Agrarian Reform, The Land Tenure Service of The Rural Development 

Division, FAO, Rome. 

Winoto, Joyo 2008, Tanah Untuk Rakyat, Risalah Tentang Reforma Agraria, Tidak diterbitkan 

_____________ 2009, Sambutan Kepala BPN RI Pada Peringatan Hari Agraria Nasional Ke-49,  BPN 

RI, Jakarta. 

Kantaatmadja, Mieke Komar 1994, Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang, Mandar Maju, 

Bandung. 

Kantor Staf Presiden 2016, Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria Tahun 2016 – 2019, 

Kantor Staf Presiden, Jakarta. 

Kompas 2017, Reforma Agraria Berjalan Lambat, SKH Kompas, Jakarta. 

Muhajir, M 2015, ”Satu Tahun Perber 4 Menteri tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam 

Kawasan Hutan: Kendala, Capaian dan Arah ke Depan”, Policy Brief Volum 02/2015, 

Epistema Institute, Jakarta. 

Djuita Ratna 2016, Penyelesaian Penguasaan Tanah Masyarakat Di Kawasan Hutan Dalam Rangka 

Pendaftaran Tanah, Puslitbang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahah 

Nasional, Jakarta. 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2013-2018 

Myrna, Safitri 2014, “Hak Menguasai Negara Di Kawasan Hutan: Beberapa Indikator Menilai 

Pelaksanaanya”, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 2 , Lembaga Pengembangan Hukum 

Lingkungan Indonesia. 

___________ 2016, “Menuju Administrasi Pertanahan Tunggal”, Policy Brief Volume 2 Tahun 2016, 

Epistema Institute, Jakarta. 

Sirait, Martua T 2017. Inklusi, Eksklusi dan Perubahan Agraria, STPN Press, Yogyakarta. 

Sitorus, Oloan, 2004, Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah, Mitra Kebijakan Tanah 

Indonesia, Yogyakarta. 

Wiradi Gunawan 2009, Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria, 

STPN Press, Yogyakarta. 

 

Peraturan Perundang-undangan 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan 

Sumber Daya Alam. 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. 

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2014 – 2019. 

Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Dalam 

Kawasan Hutan. 



Monografi Penelitian Strategis 2018     41 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik 

Lengkap. 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 

6979/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/17 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Peta Indikatif 

Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan TORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG 

DI KABUPATEN BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG 
 

Julius Sembiring, Rakhmat Riyadi, Harvini Wulansari 
 
 

A. Pendahuluan 

Pembangunan memerlukan tanah, namun tidak semua bidang tanah dapat digunakan 

sebagai lokasi pembangunan. Keterbatasan penggunaan tanah untuk pembangunan dapat 

disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: (1) faktor tanahnya sendiri, misalnya letak dan kondisi yang 

tidak memungkinkan; (2) faktor manusia sebagai pemilik tanah, misalnya kesediaan si pemilik; 

dan (3) faktor peraturan perundangan-undangan, misalnya rencana tata ruang.  

Pemerintah menyadari bahwa persoalan ketersediaan tanah untuk pembangunan 

merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius sehingga 1 (satu) tahun sejak 

dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), 

Pemerintah menerbitkan UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah. Dalam 

perkembangannya, peraturan perundang-undangan untuk perolehan tanah bagi pembangunan 

mengalami perkembangan yaitu dengan melakukan pembagian antara pembangunan untuk 

kepentingan umum dan pembangunan untuk kepentingan swasta. 

Di dasawarsa terakhir, sehubungan dengan masih tajamnya ketimpangan sosial dan 

ekonomi antar daerah sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan secara khusus di 

beberapa daerah tertentu. Pertimbangan tersebut menjadi dasar dibentuknya Komite Percepatan 

Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berdasarkan  Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 

tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Selain itu diterbitkan beberapa regulasi 
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untuk mendukung upaya percepatan pembangunan tersebut, antara lain UU No. 39 Tahun 2009 

tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan  Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

Terdapat 16 (enam belas) Proyek Strategis Nasional yang pembangunannya memerlukan 

percepatan, yaitu: (1) sektor jalan; (2) sektor kereta; (3) sektor bandar udara; (4) sektor pelabuhan; 

(5) sektor perumahan; (6) sektor energi; (7) sektor air bersih dan sanitasi; (8) sektor tanggul laut; 

(9) sektor Pos Lintas Batas Negara (PLBN); (10) sektor bendungan; (11) sektor irigasi;  (12) sektor 

teknologi; (13) sektor kawasan; (14) sektor smelter; (15) program ketenagalistrikan; (16) program 

industri pesawat.  

Salah satu Proyek Strategis Nasional yang sedang dilaksanakan adalah pembangunan 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang yang merupakan satu di antara 10 (sepuluh) 

Kawasan Pariwisata Prioritas yang terletak di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung. 

Penetapan Tanjung Kelayang sebagai KEK dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang. KEK Tanjung Kelayang 

ditetapkan sebagai KEK Pariwisata yang memiliki keunggulan geostrategis, dekat dengan negara 

ASEAN seperti: Singapura dan Malaysia. Sesuai dengan artinya bahwa Kawasan Ekonomi Khusus 

merupakan kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan 

geostrategis wilayah serta diberikan fasilitas dan insentif khusus sebagai daya tarik investasi 

(Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia), maka KEK Tanjung Kelayang 

layak dijadikan target pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menjadi salah 

satu Proyek Strategis Nasional. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan KEK dan seluruh Proyek Strategis Nasional 

lainnya memerlukan tanah sebagai areal pembangunan infrastruktur dimaksud. Selama ini, 

regulasi pengadaan tanah hanya mengenal 2 (dua) tata cara pengadaan, yaitu pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum dan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta. Peraturan 

perundangan-undangan yang mengatur Proyek Strategis Nasional tersebut bersifat ‘khusus’ tentu 

proses pengadaan tanahnya juga semestinya diberikan perlakuan secara khusus, yaitu dengan 

diadakannya fasilitas tertentu untuk perolehan tanahnya.  

Dengan demikian, dilihat dari tujuannya maka pengadaan tanah untuk kepentingan 

Proyek Strategis Nasional tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam pengadaan tanah yang bersifat 

khusus –karena bersifat strategis– yang membedakannya dengan pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum dan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta. Penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui fasilitas yang disediakan melalui peraturan perundangan-undangan dan 

kebijakan Pemerintah (baik Pusat maupun daerah) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan 

strategis dimaksud, khususnya pembangunan KEK di Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung.  

Pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan pariwisata bukanlah pembangunan untuk 

kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun tunduk ke dalam rejim pengadaan tanah 
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untuk kepentingan swasta. Meskipun demikian, berhubung pembangunan kawasan wisata di 

Tanjung Kelayang merupakan Proyek Strategis Nasional maka proses pengadaan tanahnya 

dilakukan dengan mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu.   

Ditelusuri dari riwayat perolehan tanahnya, pembangunan KEK Tanjung Kelayang dengan 

luas areal 324,4 ha yang terletak di wilayah Kecamatan Sijuk bersifat unik karena tanah di kawasan 

pesisir tersebut semula merupakan tanah milik penduduk setempat yang kemudian ‘diganti rugi’ 

oleh perusahaan swasta. Kemudian atas tanah yang telah diganti rugi tersebut diterbitkan 

sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung. Sehubungan 

dengan terbitnya HPL itu, oleh perusahaan swasta yang telah ‘membebaskan’ tanah tersebut dari 

penduduk setempat diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Dalam 

persidangan, tercapai perdamaian antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Penggugat 

dimana salah satu isi kesepakatan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung melepaskan HPL-nya 

menjadi tanah Negara. Tanah Negara bekas HPL tersebut kemudian  menjadi areal pembangunan 

KEK Tanjung Kelayang dan telah terbit sertipikat Hak Guna Bangunan pada 3 (tiga) perusahaan 

pengembang yang merupakan konsorsium pembangunan KEK Tanjung Kelayang. Dari hal 

tersebut timbul beberapa pertanyaan: 

1. Bagaimanakah penguasaan tanah di Kabupaten Belitung? Atas pertanyaan penelitian ini, maka 

hal-hal yang akan diteliti adalah mengenai: 

a. alas hak penguasaan tanah di Kabupaten Belitung; 

b. proses dan tata cara peralihan hak atas tanah di Kabupaten Belitung.  

2. Bagaimanakah proses pengadaan tanah untuk pembangunan KEK Tanjung Kelayang? 

Terkait dengan pertanyaan penelitian tersebut, maka hal-hal yang akan diteliti adalah: 

a. Peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan 

KEK; 

b. Kesesuaian pembangunan KEK Tanjung Kelayang dengan RTRW Kabupaten Belitung dan 

peraturan perundang-undangan KEK; 

c. Proses perolehan tanah dan ganti rugi atas tanah dalam pembangunan KEK Tanjung 

Kelayang; 

d. Peran serta dan keterlibatan instansi pemerintahan di Daerah dalam pembangunan KEK 

Tanjung Kelayang;  

e. Fasilitas dan kemudahan bidang pertanahan yang diberikan dalam pengadaan tanah dan 

permohonan hak atas tanah untuk pembangunan KEK Tanjung Kelayang. 

B.  Konsepsi Pengadaan Tanah 

Dalam UU No. 2 Tahun 2012 telah ditentukan secara limitatif klasifikasi dari kepentingan 

umum, yaitu:  

1. pertahanan dan keamanan; 

2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi 

kereta api; 

3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, 

dan bangunan pengairan lainnya; 

4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 
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5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 

6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; 

7. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; 

8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 

9. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

10. fasilitas keselamatan umum; 

11. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; 

13. cagar alam dan cagar budaya; 

14. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; 

15. penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, sera perumahan untuk 

masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; 

16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

17. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan 

18. pasar umum dan lapangan parkir umum. 

Artinya, di luar ke 18 (delapan belas) kepentingan (umum) tersebut maka pembangunannya 

diklasifikasikan sebagai kepentingan swasta. 

Kajian tentang perbedaan antara pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan 

kepentingan swasta adalah merupakan perbedaan ‘tujuan’ dari pembangunan itu sendiri. 

Sementara itu, kajian tentang pengadaan tanah dapat juga dilihat dari ‘cara’ pengambilan tanah 

yang dilakukan. Terdapat 3 (tiga) jenis cara pengambilan tanah, yaitu: (1) dengan cara biasa, yakni 

melalui jual beli, tukar menukar atau dengan cara lain yang disepakati kedua pihak (privatsrecht); 

(2) dengan cara pengadaan tanah (gemeenschapelijkrecht); dan (3) dengan cara luar biasa atau 

dengan cara paksa yaitu dengan menggunakan lembaga pencabutan hak atas tanah 

(publieksrecht)” (Gunanegara, 2006: 1-2).  

Dalam praktek, pembagian ketiga cara tersebut diimplementasikan sebagai berikut: 

pertama, pengambilan tanah dengan cara biasa dilakukan untuk pembangunan kepentingan 

swasta. Kedua, pengadaan tanah (gemeenschapelijkrecht) dan cara luar biasa atau cara paksa 

(publieksrecht) dilakukan untuk pembangunan kepentingan umum. Meskipun UU No. 2 Tahun 

2012 mengatur tentang ‘pengadaan tanah’, namun di dalam peraturan pelaksanannya (Perpres No. 

71 Tahun 2012) dimungkinkan perolehan hak atas tanah melalui privatsrecht sebagaimana diatur 

dalam Pasal 121, yaitu pengadaan tanah skala kecil yaitu tidak lebih dari 1 ha; yang kemudian 

diubah menjadi 5 ha berdasarkan Perpres No. 40 Tahun 2012). Dalam literatur lain, cara 

pengambilan tanah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: (1) dengan persetujuan pemilik 

tanah; dan (2) tanpa persetujuan si pemilik tanah. Dalam kasus terakhir, pengambilan tanah 

disebut juga dengan ‘compulsory acquisition, resumption, compulsary purchase, expropriation, 

eminent domain atau condemnation’ (Douglas Brown, 1996: 1-2). 

Pengadaan tanah dengan ‘cara’ biasa (privaatsrecht) tunduk pada rejim Hukum Perdata 

karena proses pengadaannya diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, 

ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata berlaku terhadap kesepakatan itu. Pasal tersebut berbunyi: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
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membuatnya”. Untuk sahnya perjanjian tersebut maka harus dilaksanakan dengan itikad baik 

serta memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata, yaitu: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang 

mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan 

(4) suatu sebab yang halal. 

Kesepakatan antara pemilik tanah untuk mengalihkan atau melepaskan haknya atas tanah 

kepada pihak yang membutuhkan tanah dapat dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, sewa 

menyewa, atau melalui lembaga pelepasan hak atas tanah. Terkait dengan sistem Hukum Tanah 

Nasional maka kesepakatan tersebut haruslah memperhatikan ketentuan tentang subyek yang 

diperbolehkan sebagai pemegang hak atas tanah.  

C. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Swasta 

Untuk kepentingan swasta, pengadaan tanah atau perolehan tanahnya dapat ditempuh 

dengan 2 (dua) cara, yaitu: (1) dengan jual beli; dan (2) dengan cara pelepasan hak atas tanah oleh 

si pemilik. Cara pertama dilakukan melalui Akta Jual Beli di hadapan PPAT, dan hanya mungkin 

dilakukan jika pihak yang membutuhkan tanah memenuhi syarat materiil sebagai subyek hak atas 

tanah yang akan dijual.  

Sebagaimana ditentukan dalam Hukum Tanah Nasional bahwa terhadap Badan Hukum 

(swasta) hanya dimungkinkan menjadi subyek dari Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan 

(HGB), dan Hak Pakai (HP). Dalam hal pihak yang membutuhkan tanah tidak memenuhi syarat 

sebagai subyek hak yang akan diperoleh, atau jika tanah yang akan diperoleh tersebut belum 

terdaftar, maka ditempuhlah mekanisme ‘pelepasan hak atas tanah’.  

Menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang 

berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.  Sementara itu, dalam Keputusan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara 

Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal; pelepasan atau penyerahan 

hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah 

dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. 

Dengan demikian jika pelepasan hak atas tanah itu dimaksudkan tidak untuk kepentingan umum, 

maka pelepasan dimaksud tidak harus dilakukan melalui Lembaga Pertanahan atau otoritas 

pertanahan. 

Menurut Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan melalui: 

a. akta notaris, yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, 

atau 

b. surat keterangan dari pemegang hak, bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan 

hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, 

atau 

c. surat keterangan dari pemegang hak, bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan 

hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan. 
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Melalui mekanisme pelepasan, maka hak atas tanah yang dilepaskan statusnya menjadi tanah 

Negara dan kemudian diajukan permohonan hak atas tanah oleh pihak yang membutuhkan tanah. 

Pelepasan tersebut umumnya dengan pemberian ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah.  

Secara keseluruhan, prosedur perolehan tanah untuk kepentingan swasta adalah sebagai 

berikut: 

a. Konfirmasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota di 

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (BAPPEKAB) atau Badan Perencanaan 

Pembangunan Kota (BAPPEKOT), 

b. Ijin Lokasi dari Bupati/Walikota untuk yang luasnya lebih 1 (satu) ha, 

c. Untuk yang luasnya kurang dari 1 (satu) ha mengajukan Perubahan Pemanfaatan Ruang (P2R), 

d. Perolehan tanah melalui proses ‘pemindahan hak’ atau penyerahan atau pelepasan HAT, 

e. Pemberian Hak Atas Tanah, 

f. Ijin pengeringan tidak diperlukan bila: (a) tanah untuk usaha industri berada dalam suatu 

kawasan industri; (b) tanah yang akan diperoleh berada dari otorita atau badan penyelenggara 

pengembangan suatu kawasan dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut; 

(3) tanah yang akan diperoleh sudah mendapatkan Ijin Lokasi. 

 

D. Kawasan Ekonomi Khusus 

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar wilayah serta antar 

daerah, utamanya menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi 

nasional, maka Pemerintah membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Di dalam UU No. 39 

Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dikatakan bahwa: Kawasan Ekonomi Khusus 

adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk 

menyelenggarakan fungsi perekonomian dan  memperoleh fasilitas tertentu. KEK terdiri atas satu 

atau beberapa Zona, yaitu: pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, 

pariwisata, energi, dan/atau ekonomi lain. 

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 360 juga menegaskan 

bahwa “untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi 

kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah 

provinsi dan/atau kabupaten/kota. Salah satu kawasan khusus dimaksud adalah kawasan ekonomi 

khusus (Pasal 360 ayat (2) huruf f). 

Di seluruh Indonesia, terdapat sebelas KEK yaitu: (1) Arun Lhokseumawe; (2) Sei Mangkai 

di Kabupaten Simalungun; (3) Tanjung Api-Api di Palembang;(4) Tanjung Lesung; (5) Tanjung 

Kelayang di Kabupaten Belitung; (6) Maloy Batuta Trans Kalimantan; (7) Pulau Mandalika; (8) 

Bitung; (9) Palu; (10) Morotai di Maluku; dan (11) Sorong di Papua Barat. No. 1 s/d 5 di Pulau 

Sumatera, No. 6 dan 7 di Pulau Kalimantan, No. 8 dan 9 di Pulau Sulawesi. 

Adapun kelembagaan KEK di tingkat Pemerintahan Pusat dan daerah adalah sebagai 

berikut:  

a) Dewan Nasional di tingkat Pusat yang dibentuk dengan Keputusan Presiden; 

b) Dewan Kawasan yang dibentuk pada setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan 

sebagai KEK; dan 
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c) Administrator KEK di setiap KEK; 

d) Badan Usaha Pengelola yang merupakan penyelenggaraan kegiatan usaha di KEK; yang dapat 

berupa BUMN/D, Badan Usaha Koperasi, Badan Usaha Swasta, dan Badan Usaha patungan 

antara swasta dan/atau koperasi dengan Pemerintah, dan/atau pemerintah provinsi, dan/atau 

pemerintah kabupaten/kota. 

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria: (a) sesuai 

dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; (b) pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK; (c) terletak pada posisi yang dekat 

dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di 

Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan (d) mempunyai batas 

yang jelas. 

Di dalam UU KEK tersebut, ketentuan mengenai pertanahan diatur dalam 2 (dua) pasal, 

yaitu: 

- Pasal 36: Di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 

- Pasal 37: Badan Usaha yang telah memperoleh tanah di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai 

KEK berdasarkan Peraturan Pemerintah diberikan hak atas tanah. 

Tidak terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 tersebut. Demikian juga halnya dengan pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37. 

Sebagai peraturan pelaksana dari UU KEK tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang kemudian diubah 

dengan PP No. 100 Tahun 2012 tentang  Perubahan PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Kawasan Ekonomi Khusus. Selanjutnya diterbitkan PP Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan 

Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. 

E. Hak Atas Tanah Pada Kawasan Ekonomi Khusus 

Di dalam PP Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi 

Khusus disebutkan bahwa fasilitas dan kemudahan yang diberikan bagi Badan Usaha serta Pelaku 

Usaha di KEK meliputi: 1) perpajakan, kepabeanan, dan cukai; 2) lalu lintas barang; 3) 

ketenagakerjaan; 4) keimigrasian; 5) pertanahan; dan 6) perizinan dan non perizinan.   

Fasilitas dan kemudahan tentang Pertanahan diatur dalam Pasal 73 s/d 78, yang secara 

garis besarnya adalah sebagai berikut: 

a. Pengadaan tanah dalam lokasi KEK mengacu kepada izin lokasi atau penetapan lokasi yang 

telah ditetapkan dalam rangka penetapan KEK. 

b. Jika pengadaan tanah dalam lokasi KEK berdasarkan usulan kementerian/lembaga, 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau BUMN/D dan sumber dananya berasal 

dari APBN/D, pelaksanaannya mengacu pada penetapan lokasi/izin lokasi dan 

diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan 

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,  

c. Jika pengadaan tanah dalam lokasi KEK yang diusulkan oleh Badan Usaha Swasta, 

pelaksanaannya mengacu pada izin lokasi dan dilakukan secara langsung melalui jual beli, 
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tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak dan sesuai dengan izin lokasi 

yang ada. 

d. Bagi lokasi KEK yang pengadaan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam huruf ‘b’, maka hak 

yang diberikan adalah Hak Pengelolaan (HPL). Pada HPL tersebut dapat diberikan hak atas 

tanah kepada Pelaku Usaha sebagai berikut: 

1) HGB dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka 

waktu 20 (dua puluh) tahun serta diperbarui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun; 

2) HP dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka 

waktu 20 (dua puluh) tahun serta diperbarui untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) 

tahun; 

3) Perpanjangan dan pembaruan HGB atau HP tersebut di atas diberikan pada saat Pelaku 

Usaha telah beroperasi secara komersial. 

4) Jika HP tersebut ditujukan untuk kepemilikan hunian/properti pada KEK pariwisata, 

perpanjangan dan pembaruan HP tersebut diberikan pada saat hunian/properti telah 

dimiliki secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Untuk pelayanan bidang agraria, tata ruang dan pertanahan Menteri ATR/BPN melimpahkan 

kewenangan di bidang pertanahan kepada Administrator KEK dan/atau menempatkan 

petugas di Pelayanan Terpadu Satu pintu yang berlokasi di kantor Administrator KEK. 

f. Administrator KEK dan/atau petugas di Pelayanan Satu Pintu memberikan pelayanan yang 

meliputi: 

1) Melayani permohonan dalam rangka pelayanan di bidang agraria, tata ruang dan 

pertanahan; 

2) Memberikan informasi, fasilitas, rekomendasi di bidang agraria, tata ruang dan 

pertanahan; 

3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik di pusat maupun daerah; dan 

4) Membantu penyelesaian permasalahan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan; 

5) Memonitor dan mengawasi pelaksanaan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan di 

bidang agraria, tata ruang dan pertanahan; 

6) Melakukan koordinasi dan konsultasi ke kantor pertanahan, Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses pelayanan di 

bidang agraria, tata ruang dan pertanahan. 

g. Berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah, orang asing/badan usaha asing 

dapat memiliki hunian/properti yang berdiri sendiri dengan Hak Pakai selama 25 (dua puluh 

lima) tahun dan diperbarui atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian; atau 

Hak Milik Satuan Rumah Susun di atas HP. 

 

F. Hak Pengelolaan (HPL) 

HPL didefinisikan sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya 

sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya (Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan).  
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Pengaturan HPL tidak ditemukan dalam UUPA, namun tersirat dalam Penjelasan Umum II 

(2) UUPA yang menyatakan: “Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas, Negara 

dapat memberikan tanah yang demikian kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak 

menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan 

atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa 

(Departemen, Jawatan atau daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya 

masing-masing.  

Terkait dengan itu Boedi Harsono (1997, 247) mengatakan: HPL dalam sistematika hak-

hak penguasaan atas tanah tidak dimasukkan dalam golongan hak-hak atas tanah. Pemegang HPL 

memang mempunyai kewenangan untuk menggunakan tanah yang dihaki bagi keperluan 

usahanya. Tetapi itu bukan tujuan pemberian hak tersebut kepadanya. Tujuan utamanya adalah, 

bahwa tanah yang bersangkutan disediakan bagi penggunaan oleh pihak-pihak lain yang 

memerlukan. Dalam penyediaan dan pemberian tanah itu pemegang haknya diberi kewenangan 

untuk melakukan kegiatan yang merupakan sebagian dari kewenangan Negara, yang diatur dalam 

Pasal 2. Sehubungan dengan itu HPL pada hakikatnya bukan hak atas tanah, melainkan 

merupakan “gempilan” Hak Menguasai dari Negara”. 

Pada awalnya, otoritas pertanahan memberikan HPL hanya kepada Departemen, Jawatan 

dan Daerah Swatantra. Dalam perkembangan selanjutnya, subyek dari HPL adalah: (Arie Sukanti 

Hutagalung dan Oloan Sitorus 2011, 40): 

a) Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra, dan masyarakat-

masyarakat hukum adat (Penjelasan Umum UUPA dan Pasal 2 ayat (4) UUPA); 

b) Badan Hukum milik pemerintah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah/Pemerintah 

Daerah dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah, industri, pariwisata, 

pelabuhan, perumahan/permukiman (PMDN No. 5 Tahun 1974); 

c) Perum, Persero atau bentuk lain yang bergerak di bidang penyediaan, pengadaan, dan 

pematangan tanah bagi kegiatan usaha (PMDN No. 5 Tahun 1974); 

d) Badan otorita (Keppres No. 41 Tahun 1973 jo No. 94 Tahun 1998).  

 

Di dalam Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 

Pengelolaan dinyatakan bahwa yang dapat sebagai subyek HPL adalah: (a) Instansi Pemerintah 

termasuk Pemerintah Daerah; (b) Badan Usaha Milik Negara; (c) Badan Usaha Milik Daerah; (d) 

P.T. Persero; (e) Badan Otorita; (f) Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk 

Pemerintah.  Sebagai implikasi dari berbagai macam subyek HPL itu, maka berdasarkan jenis dan 

pengaturannya, differensiasi HPL menjadi (Arie Sukanti Hutagalung dan Oloan Sitorus 2011, 40-

41): 

a) HPL Pelabuhan (PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan); 

b) HPL Otorita (Keppres No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam jo Keppres No. 

94 Tahun 1998); 

c) HPL Perumnas (PP No. 12 Tahun 1988 jo PP No. 15 tahun 2004 tentang Perum Perumnas;  

d) HPL Pemerintah Daerah (PP No. 8 tahun 1953);  
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e) HPL Transmigrasi (UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian); 

f) HPL Instansi Pemerintah (Keppres No. 79 Tahun 1999 dan Keppres No. 73 Tahun 1998 tentang 

Badan Pengelola Gelora Senayan dan Badan Pengelola Komplek Kemayoran); 

g) HPL Industri/Pertanian/Pariwisata/Perkeretaapian (PP No. 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan 

Bentuk Perum Kereta Api menjadi Persero); 

h) HPL lainnya (PP No. 36 Tahun 1990 tentang Kawasan Berikat). 

Dilihat dari berbagai rumusan kewenangan HPL dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, isi kewenangan HPL tersebut meliputi (1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan 

tanah yang bersangkutan; (2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan 

tugasnya; (3) Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada Pihak Ketiga menurut 

persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak.  

Ketiga kewenangan tersebut menunjukkan bahwa HPL mengandung 2 (dua) sifat 

kewenangan yaitu yang bersifat publik (nomor 1 dan 3) serta kewenangan perdata (nomor 2). 

Meskipun mengandung kewenangan perdata, HPL bukanlah merupakan hak atas tanah 

sebagaimana hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai yang diatur dalam 

UUPA. Oleh karena itu, “HPL tidak dapat diperjualbelikan, tetapi dapat dilepaskan (kembali 

kepada Negara) untuk kemudian diberikan kepada pihak lain dengan sesuatu hak sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Maria SW. Sumardjono 2008,213-214).  

Sejalan dengan Guru Besar Hukum Agraria UGM tersebut, Boedi Harsono (1997, 247) 

juga menyatakan bahwa HPL bukanlah hak atas tanah karena: 1) tidak dimasukkan sebagai hak 

atas tanah dalam sistematika hak-hak penguasaan atas tanah; 2) pemberian HPL tersebut bukan 

dimaksudkan untuk digunakan oleh pemegang HPL, namun tujuan utamanya adalah bahwa tanah 

yang bersangkutan disediakan bagi penggunaan oleh pihak-pihak lain yang memerlukan. Dalam 

penyediaan dan pemberian tanah itu pemegang haknya diberi kewenangan untuk melakukan 

kegiatan yang merupakan sebagian dari kewenangan Negara.  

Sebagai pelimpahan dari Hak Menguasai Negara, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) 

UUPA, menunjukkan bahwa HPL tersebut merupakan kewenangan dalam bidang hukum publik. 

Mahkamah Konstitusi, dalam putusan Hak Uji Materiil beberapa undang-undang terkait Sumber 

Daya seperti UU Minyak dan Gas Bumi, Listrik, Sumber Daya Air, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil; juga berpendapat bahwa penguasaan Negara tersebut meliputi lima fungsi yang 

merupakan kewenangan publik, yaitu: merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan 

(regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan 

melakukan pengawasan (toezichthoudendaad). 

Dalam peraturan perundangan-undangan pernah terjadi kekeliruan dengan memasukkan 

HPL sebagai hak atas tanah, sebagaimana terdapat dalam UU No.21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (LN 44-1997) dalam Pasal 2 ayat (3).   

Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang dan terkait dengan HPL 

disebutkan bahwa HPL memberikan wewenang untuk “menyerahkan bagian-bagian dari tanah 

tersebut kepada pihak ketiga”. Pada awalnya hak atas tanah yang dapat diberikan di atas HPL 

adalah hak pakai dengan jangka waktu 6 (enam) tahun  dan kemudian dapat diberikan dengan 
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hak milik, atau hak guna bangunan dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam UUPA jo 

PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. 

Hubungan hukum yang menjadi dasar pemberian hak atas tanah oleh pemegang HPL 

kepada pihak ketiga dinyatakan dalam Surat Perjanjian Penggunaan Tanah (SPPT). Dalam praktik, 

SPPT disebut juga dengan nama lain, misalnya: Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah, dan 

Pengurusan Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut Perjanjian) (Maria S.W. Sumardjono 2008,208). 

Adapun ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian pada umumn ya adalah berkenaan 

dengan (Maria S.W. Sumardjono 2008, 208): 

1. Penyerahan penggunaan dan pengurusan sebidang tanah (dalam hal ini: HPL), 

2. Tanah HPL diserahkan dengan pemberian HGB di atasnya (catatan: penyerahan secara fisik 

dilakukan dalam keadaan kosong dan bebas dari segala klaim/tuntutan), 

3. Jangka waktu penyerahan, penggunaan, dan pengurusan adalah 30 (tiga puluh) tahun (jangka 

waktu HGB) dan dapat sekaligus diberikan persetujuan perpanjangan satu kali, untuk jangka 

waktu 20 tahun, 

4. Penggunaan tanah HGB, 

5. Kemungkinan pembebanan HGB dengan Hak Tanggungan, 

6. Kemungkinan peralihan HGB, bila diperbolehkan, status HGB harus diberitahukan kepada 

pihak yang menerima peralihan tersebut, 

7. Kompensasi yang dibayarkan kepada pemegang HPL, 

8. Penyerahan kembali hak atas tanah, bebas dari segala beban, sitaan, sengketa, dan segala 

macam klaim; 

9. Cidera janji karena kelalaian pemegang HPL untuk: 

a. menyerahkan penggunaan dan pengurusan tanah; 

b. melaksanakan setiap dan seluruh kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian. 

Kelalaian pemegang HGB untuk: 

a. tidak menyelesaikan pengurusan HGB dan membayar segala biaya sesuai perjanjian; 

b. mengembalikan tanah setelah berakhirnya HGB; 

c. melaksanakan setiap dan seluruh kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian.  

10. Akibat hukum cidera janji: 

a. Peringatan tertulis untuk memperbaiki atau memulihkan peristiwa cidera janji dalam 

jangka waktu tertentu (waktu pemulihan); 

b. Bila butir a belum dapat dilaksanakan, diadakan musyawarah dalam waktu tertentu 

(waktu musyawarah); 

c. Bila butir b tidak tercapai, pihak yang melakukan cidera janji wajib membayar ganti 

kerugian dalam waktu tertentu. 

11. Berakhirnya perjanjian, yakni dengan berakhirnya jangka waktu HGB dan perpanjangannya 

dan atau diakhirinya Perjanjian BOT oleh para pihak. 

Selain penyerahan (pembebanan) bagian tanah HPL dengan HGB atau Hak Pakai, maka 

pemanfaatan HPL dapat juga dilakukan melalui lembaga (1) sewa; (2) pinjam pakai; (3) kerjasama 

pemanfaatan; dan (d) bangun serah guna, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.    
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Selanjutnya perlu menjadi catatan bahwa hak-hak atas tanah di atas HPL (HGB dan HP) 

dapat dijadikan jaminan hutang (Hak Tanggungan). Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 

No.630.1.3433 tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa HGB di atas HPL dapat dijadikan 

jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan dengan persetujuan pemegang HPL. Logikanya 

adalah bahwa peralihan HGB di atas HPL itu memerlukan persetujuan tertulis pemegang HPL. 

Oleh karena itu, dalam hal ada kemungkinan pengalihan HGB ketika terjadi eksekusi Hak 

Tanggungan atas HGB yang berada di atas HPL tersebut, maka persetujuan pemegang HPL 

terhadap pembebanan HGB di atas HPL itu berlaku sebagai persetujuan pengalihannya (Maria 

S.W. Sumardjono 2008, 210). 

Apakah HPL dapat dilepaskan? Secara teoretis HPL dapat dilepaskan sehingga tanah-

tanah yang dilepaskan tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (tanah negara). 

Contohnya adalah dalam hal pemberian HM di atas HPL, maka terlebih dahulu pemegang HPL – 

dengan persetujuan legislatif atau Direksi – melakukan ‘pelepasan hak’ dan tanah (negara) 

tersebut kemudian diberikan kepada pihak yang memerlukan.   

Dalam hal HPL dilepaskan, bagaimanakah status hukum hak-hak atas tanah yang ada di 

atasnya? Ada yang berpendapat bahwa  meskipun HPL dilepas, maka hak-hak atas tanah yang ada 

di atasnya tetap ‘hidup’. Pendapat ini didasarkan pada argumentasi hapusnya hak atas tanah 

sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP No.40 Tahun 1996, yaitu: 

a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau 

perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya; 

b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak 

Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena: 

1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 (bagi HGB) atau 

Pasal 50, 51, dan 52 (bagi HP); atau; 

2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian 

pemberian HGB/HP antara pemegang HGB/HP dan pemegang Hak Milik atau perjanjian 

penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau 

3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;  

c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir; 

d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961; 

e. diterlantarkan; 

f. tanahnya musnah; 

g. pemegang hak tidak lagi memenuhi syarat sebagai subyek hak. 

Di sisi lain terdapat pendapat bahwa ketika HPL dilepas, maka hak-hak atas tanah yang 

ada di atasnya (HGB/HP) juga hapus. Pendapat tersebut mengacu pada Surat Kepala BPN RI 

Nomor 726/27.1-600/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 perihal “Petunjuk Penghapusan Hak 

Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung yang dimohon oleh P.T. 

Nusa Kukila, P.T Tanjung Kasuarina, P.T. Belitung Pantai Intan dan P.T. Putra Ciptawahana Sejati, 

yang terletak di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam salah satu 

Kesimpulannya menyatakan: “Dengan dilepaskannya HPL oleh Bupati Belitung mengakibatkan 
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HGB yang ada di atasnya menjadi hapus dan selanjutnya bekas pemegang HGB dapat mengajukan 

permohonan hak atas tanah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

G. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Belitung dengan lokasi penelitian di Kantor 

Pertanahan, Kantor Pemerintah Kabupaten Belitung, dan Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk 

letak tanah KEK Tanjung Kelayang. Lokasi KEK Tanjung Kelayang dapat di lihat pada gambar 1.  

 
Gambar 1. Lokasi Penelitian 

 

 
Gambar 2. Pantai Tanjung Kelayang 

 

Tanjung Kelayang merupakan nama dari salah satu pantai terindah di Belitung, yang 

menjadi salah satu tujuan wisatawan apabila berkunjung ke Belitung. Pantai ini terletak 27 km di 

Utara kota Tanjungpandan. Tanjung Kelayang sudah dikenal oleh masyarakat setempat sebagai 
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tempat rekreasi sejak dahulu. Pemandangan paling menarik adalah pulau kecil yang terbentuk 

dari batu-batu granit besar yang terletak kira-kira 800 meter dari ujung pantai. Bentuk batu mirip 

kepala seekor burung, itulah yang menjadikan nama tempat ini sebagai Tanjung Kelayang, dimana 

Kelayang adalah nama salah satu jenis burung. Penduduk sekitar menamakan batu yang 

berbentuk seperti kepala burung dengan nama yang lebih istimewa yaitu Batu Garuda dapat 

dilihat pada gambar 2. Selain itu pasir pantainya yang putih serta pemandangan yang eksotis 

sekitar pantai Tanjung Kelayang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang 

ke Tanjung Kelayang. 

Namun sebetulnya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang yang sedang dalam tahap 

pembangunan tersebut letaknya terpisah dengan Pantai Tanjung Kelayang tapi masih pada pesisir 

pantai yang sama dengan Pantai Tanjung Kelayang, jarak KEK Tanjung Kelayang dan Pantai 

Tanjung Kelayang (Tanjung Kelayang Beach) yaitu ± 4 km.  

 

 

H. Alas Hak Penguasaan Tanah Serta Proses dan Tata Cara Peralihan Hak Atas Tanah di 

Kabupaten Belitung  

Dilihat dari status entitas tanah, maka seluruh tanah di Kabupaten Belitung adalah tanah 

Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Dengan demikian proses permohonan hak 

atas tanah dilakukan melalui ‘pemberian hak’. Pada beberapa kasus ada ditemukan Surat Zegel 

yang dikeluarkan oleh otoritas Desa sebelum tahun 1960. Dalam hal yang sedemikian rupa maka 

proses permohonan hak berdasarkan alas hak ‘zegel’ tersebut diproses melalui konversi 

(penyesuaian hak-hak lama kepada hak-hak baru berdasarkan UUPA), karena dianggap sebagai 

tanah adat. Tanah dengan Surat Zegel tersebut dikonversi menjadi hak milik. Namun jika zegel 

tersebut diterbitkan setelah tahun 1960, maka permohonan hak yang diajukan oleh pemegang 

zegel ditempuh melalui ‘pemberian hak’ atas tanah Negara. 

Di Kabupaten Belitung, dalam hal tanah yang diajukan permohonan hak oleh masyarakat 

adalah tanah Negara maka dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk dilengkapi adalah 

sebagai berikut: 

1. SURAT PERNYATAAN, yang berisikan data mengenai: 

a. Subyek, yang meliputi nama lengkap, Tempat/Tanggal Lahir, Pekerjaan, Nomor KTP, dan 

Alamat; 

b. Obyek, yang meliputi letak tanah (jalan, RT/RW, desa, kecamatan, kabupaten, luas, status 

tanah, dipergunakan untuk); serta batas-batas. 

c. Hubungan hukum antara subyek dengan obyek yang memberikan penjelasan tentang 

riwayat penguasaan tanah (tahun berapa tanah tersebut mulai dikuasai serta penejelasan 

dari mana tanah tersebut diperoleh). Selain itu terdapat juga penjelasan status tanah 

tersebut saat dikuasai apakah terdapat sengketa dan jaminan (gadai). 

d. Pengesahan, berupa tempat dan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan tersebut, tanda tangan 

dari pihak yang menguasai tanah dengan dibubuhi Materai Rp. 6.000,-; Kepala Desa beserta 

Cap; dan diketahui oleh 3 (tiga) orang saksi.     

2. SURAT KETERANGAN, yang berisikan data mengenai: 
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a. Subyek, yang meliputi nama lengkap, Tempat/Tanggal Lahir, Kewarganegaraan, Pekerjaan, 

Nomor KTP, dan Alamat; 

b. dasar dikeluarkannya Surat Keterangan, yaitu Surat Pernyataan yang telah dibuat 

sebelumnya oleh pihak yang menguasai tanah berikut data obyek (tanah) yang dikuasai; 

c. riwayat penguasaan tanah;  

d. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang hak, yaitu: 

1) harus memasang patok tanda batas; 

2) harus memelihara tanah dengan baik, mengerjakan secara intensif dan tidak 

diterlantarkan; 

3) jika tidak memenuhi kewajiban sebagaimana angka 1) dan 2) maka status tanah 

menjadi tanah Negara Bebas; 

4) pemilik tidak diperkenankan menjual ataupun mengalihkan kepada pihak lain kecuali 

melalui PPAT 

e. Pengesahan, berupa tempat dan tanggal dibuatnya Surat Keterangan tersebut, penomoran, 

dan tanda tangan/cap oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Camat setempat.     

3. Dalam hal penguasaan tanah tersebut dialihkan maka dibuat surat-surat yang perlu dilengkapi 

adalah sebagai berikut: 

a. SURAT PERNYATAAN (PENGAKUAN) oleh Pemilik (yang akan menjual), yang berisi: 

1) Data Pemilik tanah; 

2) Data obyek tanah yang akan dilepas; 

3) Pernyataan penjaminan dari pemilik tanah bahwa tanah tersebut:  

(a) tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak manapun;  

(b) tidak dalam silang sengketa dengan pihak manapun; 

(c) tidak dibebani sebagai jaminan/agunan kepada pihak manapun; 

(d) tidak pernah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT), sertipikat dan atau 

dokumen tanah yang sah; 

(e) tidak dalam lokasi kawasan hutan Negara & IUP. 

4) Pengesahan berupa tempat dan tanggal pembuatan, tanda tangan pemilik tanah; saksi-

saksi (nama dan tanda tangan) yaitu pasangan (suami/isteri) pemilik tanah, Ketua RT 

setempat, dan Kepala Dusun/Lingkungan setempat. 

b. SURAT PERNYATAAN oleh pasangan (suami/isteri) dari Pemilik (yang akan menjual), 

yang berisi: 

1) Data diri dari si pasangan (suami/isteri); 

2) Data tanah yang akan dilepas/dijual; 

3) Pernyataan persetujuan dilepaskan/dialihkan kepada siapa; 

4) Pengesahan, berupa tempat dan tanggal surat tersebut dibuat; tanda tangan si 

pembuat dengan dibubuhi materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah); 

5) Nama dan tanda tangan saksi-saksi yang terdiri dari Ketua RT setempat beserta cap, 

Kepala Dusun/Kepala Lingkungan setempat, dan tetangga berbatasan. 

c. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK, yang berisi data tentang: 

1) Data diri si penjual dan si pembeli; 
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2) Pernyataan bahwa jual beli dilakukan dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan 

atau paksaan siapapun juga; 

3) Dokumen atau alas hak dari obyek (tanah) yang diperjualbelikan; 

4) Pengesahan, berupa tempat dan tanggal surat tersebut dibuat; tanda tangan si penjual 

dan si pembeli yang masing-masing dibubuhi materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah); 

5) Nama dan tanda tangan saksi-saksi yang terdiri dari pasangan (suami/isteri) dari si 

penjual dan si pembeli; kuasa (jika ada). 

d. SURAT PENGANTAR RT (dari pihak yang akan membeli), yang berisi data: 

1) Data diri RT yang bersangkutan; 

2) Data diri calon pembeli; 

3) Dokumen pelengkap yang dilampirkan, yaitu: (a) surat permohonan yang 

bersangkutan; (b) surat pernyataan (pengakuan); (c) peta/sket lokasi tanah; (d) surat 

keterangan tanah (SKT) asli/fotocopi; (e) Akta Pelepasan Hak (APH); (f) KTP dan KK 

Pihak pertama/penjual (suami/isteri) dan kuasa penjual; (g) KTP dan KK pihak 

kedua/pembeli (suami/isteri) dan kuasa pembeli; (h) kuitansi asli; 

4) Pengesahan, berupa tempat dan tanggal dibuatnya surat pengantar RT ini, dan tanda 

tangan beserta cap dari RT yang bersangkutan.  

e. SURAT PERMOHONAN AKTA PELEPASAN HAK (APH) dari si pemilik tanah kepada 

Camat setempat (Tembusan kepada Ketua RT setempat) yang bermaksud akan 

melepas/menjual tanahnya. Surat ini berisi data diri si penjual, data tanah yang akan 

dilepas/dijual. 

f. SURAT KETERANGAN, dari Kepala Desa letak tanah yang akan dialihkan, yang memuat 

keterangan bahwa si pemilik tanah benar-benar mengalihkan hak 

pengelolaan/pengusahaannya atas tanah (tercantum data letak dan luas tanah yang 

bersangkutan) kepada si calon pembeli 

g. SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAM TUMBUH, yang memuat data tentang: 

1) Subyek, yaitu pihak yang memberi ganti rugi (Pembeli, disebut Pihak Pertama) dan 

yang menerima ganti rugi (Penjual, disebut Pihak Kedua) yang meliputi nama lengkap, 

Tempat/Tanggal Lahir, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Nomor KTP, dan Alamat; 

2) Obyek, yaitu tanah yang dialihkan meliputi panjang, lebar, luas serta batas-batasnya; 

berikut besaran nilai ganti rugi; 

3) Pengesahan, yaitu tempat dan tanggal dibuatnya Surat; tanda tangan kedua belah 

pihak dengan dibubuhi Materai Rp.6.000,-; saksi-saksi (3 orang); serta diketahui oleh 

Kepala Desa dengan membubuhi tanda tangan dan cap. 

h. SURAT PERINTAH TUGAS. Dalam hal tanah yang telah ber SKT dialihkan, maka 

dilakukan pemeriksaan lapangan kembali oleh Kepala Desa setempat. Tujuannya untuk 

mengetahui apakah ada perubahan data subyek dan obyek dari tanah yang akan dialihkan 

tersebut. Dengan demikian oleh Kepala Desa setempat diterbitkan Surat Perintah Tugas 

kepada orang-orang tertentu (perangkat desa setempat) untuk melakukan pemeriksaan 

dimaksud. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN ULANG 

LAHAN yang memuat data obyek (tanah) berupa: letak, luas, batas-batas, dan pengesahan.  
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i. AKTA PELEPASAN HAK, yang dibuat dihadapan Camat setempat antara si penjual dengan 

si pembeli. 

4. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIS) dari pemohon 

hak. Bila tanah tersebut diperoleh melalui jual beli, maka surat ini dibuat oleh si pembeli yang 

akan memohonkan sesuatu hak atas tanah ke otoritas pertanahan. 

Terhadap dokumen permohonan hak tersebut akan diproses oleh Kantor Pertanahan 

setempat, dan jika memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan 

diterbitkan hak atas tanah yang sesuai. 

Melihat pada dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dalam permohonan hak 

tersebut menunjukkan adanya persamaan dengan banyak daerah lainnya di Indonesia. Hanya saja 

ketika terjadi peralihan hak atas tanah, dokumen yang dipersyaratkan tersebut menunjukkan 

terjadinya overlap khususnya mengenai substansi yang diatur. Hal tersebut dapat dilihat dari 

angka 3 mulai dari huruf c, yaitu: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Pengantar RT, 

Surat Ganti Rugi Tanam Tumbuh, Surat Pengantar Permohonan Akta Pelepasan Hak, Akta 

Pelepasan Hak, Surat Keterangan yang dilanjutkan dengan Surat Perintah Tugas untuk 

mengadakan Berita Acara Pemeriksaan Ulang Lahan. Duplikasi dokumen tersebut sesungguhnya 

tidak diperlukan mengingat bahwa data subyek, obyek dan perubahannya tersebut akan 

diidentifikasi serta diverifikasi ulang secara lebih akurat oleh Otoritas Pertanahan dalam proses 

penerbitan hak atas tanah.  

Mengingat bahwa di pulau Belitung terdapat banyak WNI keturunan Tionghoa, informasi 

yang diperoleh menyatakan bahwa tidak terdapat kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dan juga dari Pemerintah Kabupaten setempat dan yang melarang pemberian 

Hak Milik kepada WNI Keturunan tersebut. 

I.  Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan KEK Tanjung Kelayang 

KEK Tanjung Kelayang ditetapkan dengan PP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan 

Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang; yang merupakan Zona Pariwisata dengan kegiatan utama 

pariwisata. Di dalam PP tersebut ditetapkan bahwa luas KEK Tanjung Kelayang adalah 324,4 ha 

(tiga ratus dua puluh empat koma empat hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Sijuk 

Kabupaten Belitung dengan batas-batas sebagai berikut:  

1. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan; 

2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;  

3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten 

Belitung; dan 

4. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Pantai Desa Tanjung Binga, 

Kecamatan Binga, Kabupaten Belitung.  

Jika dilihat dari Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2015 

diperoleh informasi bahwa area yang dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang 

memang didominasi sebagai area wisata dan hutan produksi, untuk area wisata disimbolkan 

dengan garis arsir mendatar warna merah sedangkan hutan produksi disimbolkan dengan warna 

hijau muda sebagaimana terlihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2015 

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah yang digunakan sebagai acuan pengadaan tanah 

Tanjung Kelayang merupakan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah yang lama atau yang dibuat 

sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung 

Kelayang diterbitkan. Dari Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut memang Kawasan Tanjung 

Kelayang diperuntukkan untuk kawasan wisata,  sehingga tidak menyalahi Rencana Tata Ruang 

Wilayahnya.  

Badan Usaha Pengusul KEK Tanjung Kelayang adalah P.T. Belitung Pantai Intan, 

berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Jalan Sultan Hasanudin No.69, Kebayoran 

Baru, Jakarta Selatan 12160. Adapun yang menjadi Badan usaha pembangun dan pengelola KEK 

konsorsium yang terdiri dari: 

1. P.T. Belitung Pantai Intan, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Jalan Sultan 

Hasanudin No.69, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160; 

2. P.T. Tanjung Kasuarina, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Jalan 

Dharmawangsa VII/9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160; 

3. P.T. Nusa Kulila, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Jalan Dharmawangsa 

VII/9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160. 

Dari Peta Situasi yang di-overlay-kan dengan citra seperti pada Gambar 4, bahwa untuk 

yang warna arsiran hijau yang areanya paling luas merupakan wilayah HGB di atas HPL  yang 

dimohonkan oleh PT. BELPI, sedangkan yang arsiran kuning merupakan wilayah HGB di atas HPL  

yang dimohonkan oleh PT. Nusa Kukila serta yang arsiran merah merupakan wilayah HGB diatas 

HPL  yang dimohonkan oleh PT. Tanjung Kasuarina. 
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Gambar 4.  Peta Situasi Lahan HGB di atas HPL PT. BELPI , PT. Nusa Kukila, 

 dan PT. Tanjung Kasuarina. 

Di dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Badan Usaha 

yang melakukan pembangunan KEK Tanjung Kelayang siap untuk beroperasi dalam jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah diundangkan (15 Maret 2016).  Jika dalam 

jangka waktu 3 (tiga) tahun KEK Tanjung Kelayang belum siap beroperasi, maka Dewan Nasional 

Kawasan Ekonomi Khusus:  

1. melakukan perubahan luas wilayah atau zona; 

2. memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun; 

3. melakukan penggantian badan usaha; dan/atau 

4. pengusulan pembatalan dan pencabutan KEK Tanjung Kelayang.  

PT. BELPI 

PT. Tanjung Kasuarina 

PT. Nusa Kulila 
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Jika perpanjangan jangka waktu telah diberikan dan KEK Tanjung Kelayang belum siap beroperasi 

karena bukan kelalaian atau force majeure badan usaha, Dewan Nasional KEK dapat memberikan 

perpanjangan waktu pembangunan. 

Adapun riwayat penguasaan tanah dari KEK Tanjung Kelayang adalah sebagai berikut: 

1. Tgl. 19 November 1992 antara Pemkab Belitung dengan P.T. Belitung Permai Intan (P.T. 

BELPI) diadakan MOU tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Obyek Wisata 

Tanjung Binga. 

2. Setelah itu dilakukan ‘pembebasan tanah’ masyarakat di Desa Tanjung Binga dan Desa Keciput 

Kecamatan Tanjung Pandan dimana biaya pembebasan tersebut disiapkan oleh  PT. BELPI. 

3. Tahun 1992 diterbitkan Ijin Lokasi (dokumen tidak ditemukan) dalam rangka penerbitan HPL 

Pemkab Belitung. 

4. Tahun 1993 diterbitkan ‘Perpanjangan Ijin Lokasi’ tahun 1992 tersebut selama 1 (satu) tahun.  

5.  Dalam periode tahun 1994, 1996 dan 1997 diterbitkan 19 (sembilan belas) sertipikat Hak 

Pengelolaan (HPL) a.n. Pemerintah Kabupaten Belitung yang keseluruhannya terletak di Desa 

Tanjung Binga Kecamatan Sijuk, dengan perincian sebagai berikut: 

a. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 1/Desa Tanjung Binga, luas 52.728 M2; 

b. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 2/Desa Tanjung Binga, luas 21.210 M2; 

c. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 3/Desa Tanjung Binga, luas 161.660 M2; 

d. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 4/Desa Tanjung Binga, luas 13.950 M2; 

e. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 5/Desa Tanjung Binga, luas 38.072 M2; 

f. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 6/Desa Tanjung Binga, luas 26.004 M2; 

g. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 7/Desa Tanjung Binga, luas 31.054 M2; 

h. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 8/Desa Tanjung Binga, luas 503.049 M2; 

i. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 9/Desa Tanjung Binga, luas 39.920 M2; 

j. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 10/Desa Tanjung Binga, luas 74.850 M2; 

k. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 11/Desa Tanjung Binga, luas 58.990 M2; 

l. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No.12/Desa Tanjung Binga, luas 1.050.930 M2; 

m. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 13/Desa Tanjung Binga, luas 6.868 M2; 

n. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 14/Desa Tanjung Binga, luas 149.270 M2; 

o. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 15/Desa Tanjung Binga, luas 787.875 M2; 

p. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 16/Desa Tanjung Binga, luas 108.285 M2; 

q. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 17/Desa Tanjung Binga, luas 243.576 M2; 

r. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 18/Desa Tanjung Binga, luas 7.524 M2; 

s. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 19/Desa Tanjung Binga, luas 17.880 M2. 

Jumlah luas keseluruhan HPL adalah 3.393.695 M2. 

Kemudian, di atas 19 (sembilan belas) HPL tersebut diterbitkan 19 (sembilan belas) HGB dengan 

rincian: 

a. pada Sertipikat HPL No.1 s/d 7, 9 s/d 12, dan  16 s/d 19 Tanjung Binga diterbitkan 15 (lima 

belas) sertipikat HGB a.n. P.T. Belitung Pantai Intan, yaitu: 

1) Sertipikat HGB No. 20/Tanjung Binga dengan luas 21.210 M2; 

2) Sertipikat HGB No. 21/Tanjung Binga dengan luas 52.728 M2; 
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3) Sertipikat HGB No. 22/Tanjung Binga dengan luas 161.660 M2; 

4) Sertipikat HGB No. 23/Tanjung Binga dengan luas 13.950 M2; 

5) Sertipikat HGB No. 24/Tanjung Binga dengan luas 38.072 M2; 

6) Sertipikat HGB No. 25/Tanjung Binga dengan luas 26.004 M2; 

7) Sertipikat HGB No. 26/Tanjung Binga dengan luas 31.054 M2; 

8) Sertipikat HGB No. 28/Tanjung Binga dengan luas 39.920 M2; 

9) Sertipikat HGB No. 30/Tanjung Binga dengan luas 74.850 M2; 

10) Sertipikat HGB No. 31/Tanjung Binga dengan luas 58.990 M2; 

11) Sertipikat HGB No. 33/Tanjung Binga dengan luas 1.050.930 M2; 

12) Sertipikat HGB No. 34/Tanjung Binga dengan luas 108.285 M2; 

13) Sertipikat HGB No. 38/Tanjung Binga dengan luas 7.524 M2; 

14) Sertipikat HGB No. 39/Tanjung Binga dengan luas 17.880 M2; 

15) Sertipikat HGB No. 40/Tanjung Binga dengan luas 243.576 M2; 

jumlah luas keseluruhan 1.946.633 M2 

b. pada Sertipikat HPL No. 8/Tanjung Binga diterbitkan 1 (satu) sertipikat HGB No.29/Tanjung 

Binga seluas 503.049 M2 a.n. P.T. Tanjung Kasuarina;  

c. pada Sertipikat HPL No. 13, 14 dan 15 Tanjung Binga diterbitkan 3 (tiga) sertipikat HGB 

No.35/Tanjung Binga luas 149.270 M2, HGB No.36/Tanjung Binga luas 787.875, dan HGB 

No.37/Tanjung Binga luas 6.868 M2; ketiganya  a.n. P.T. Nusa Kukila; jumlah luas keseluruhan 

244.013. 

Total luas a, b, dan c adalah 2.693.695 m2. 

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 2012 ketiga Badan Hukum Swasta 

pemegang HGB tersebut mengajukan gugatan perdata pada  Pemerintah Kabupaten Belitung 

(Tergugat I) dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten 

Belitung (Tergugat II) ke Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang terdaftar dalam perkara 

No.18/Pdt.G/2012/PN Tdn. tanggal 14 Nopember 2012.  

Oleh karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan kesempatan 

kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai dengan mediator Eka Yektiningsih, 

S.H., salah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan berdasarkan Surat Penetapan 

Nomor: 18/Pdt.G/2012/PN.TDN tanggal 12 Desember 2012. 

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dalam keputusannya tanggal 27 Pebruari 2013 

memuat Kesepakatan Perdamaian antara kedua belah pihak yang isinya secara garis besar adalah 

sebagai berikut: 

1. Tergugat I dengan bantuan dan dukungan Tergugat II setuju dan sepakat untuk memproses 

perubahan status tanah HGB atas nama Pihak Penggugat di atas HPL menjadi status HGB atas 

nama Pihak Penggugat; dimana Tergugat I memastikan mencabut, melepaskan dan 

membatalkan HPL atas nama Tergugat I. Pelaksanaan proses perubahan sertipikat HGB di atas 

HPL menjadi HGB atas nama Pihak Penggugat akan dilakukan oleh Tergugat II (Kantor 
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Pertanahan Kabupaten Belitung) dengan tata cara sesuai ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2. Pihak Penggugat bersedia membayar kompensasi kepada Tergugat I uang sejumlah 

Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta) per tahun selama masa HGB di atas HPL berlaku yaitu 

sampai tahun 2027 atau selama 14 (empat belas) tahun, yang dibebankan kepada Penggugat I 

(P.T. Belitung Pantai Intan) sebesar 50% (lima puluh persen); Penggugat II (P.T. Tanjung 

Kasuarina) sebesar 30% (tiga puluh persen); dan Penggugat III (P.T. Nusa Kulila) sebesar 20% 

(dua puluh persen); yang dibayar secara sekaligus lunas kepada Tergugat I. 

3. Pihak Penggugat bersedia memberikan imbalan kepada Pihak Tergugat I sebesar 2,5% (dua 

koma lima persen) yang disepakati berdasarkan total luas tanah yang akan dibangun oleh 

pihak Penggugat yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total luas tanah milik Penggugat, 

dengan rumus sebagai berikut: 

2,5% (30% Total Luas Tanah x NJOP yang berlaku pada saat pembayaran 

dengan perincian masing-masing: 

a. Penggugat I: 2,5% (30% x 1.946.633 M2 x NJOP yang berlaku pada saat pembayaran; 

b. Penggugat II; 2,5% (30% x 503.049 M2 x NJOP yang berlaku pada saat pembayaran); 

c. Penggugat III: 2,5% (30% x 937.145 M2 x NJOP yang berlaku pada saat pembayaran). 

4. Bilamana Pihak Penggugat dalam melaksanakan pembangunan pariwisata Tanjung Binga 

melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total luas tanah, maka Pihak Penggugat diwajibkan 

untuk memberikan kompensasi kepada Tergugat I sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atas 

kelebihan (tambahan) luas tanah yang dipergunakan.  

Sebelum HPL tersebut dilepaskan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung, Kepala Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung pada tgl. 9 

April 2013 No. 900/663/DPPKAD Kabupaten Belitung menerbitkan surat yang menyatakan: bahwa 

selama tahun anggaran 1990-2002 Pemerintah Kabupaten Belitung tidak 

mengalokasikan/anggaran dana dalam APBD untuk kegiatan pembebasan tanah dalam kaitannya 

dengan pengelolaan lahan di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Tinggi Desa Keciput P.T. Nusa 

Kukila, P.T Tanjung Kasuarina, P.T. Belitung Pantai Intan dan P.T. Putra Ciptawahana Sejati. 

Selain itu, Ketua DPRD Kabupaten Belitung tanggal 10 April 2013 

No.170/095/DPRD/IV/2013 perihal rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati Belitung antara 

lain memberikan rekomendasi untuk pelepasan sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah 

Kabupaten Belitung guna proses penyelesaian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama P.T. Nusa 

Kukila, P.T Tanjung Kasuarina, P.T. Belitung Pantai Intan dan P.T. Putra Ciptawahana Sejati oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung. 

Menindaklanjuti putusan Pengadilan, surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah, serta Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Belitung tersebut, Bupati 

Belitung mengajukan surat Permohonan Pembatalan 19 (sembilan belas) Sertipikat Hak 

Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Belitung tertanggal 24 Mei 2013 Nomor 180/985/DPPKAD/2013. 

Atas permohonan pembatalan tersebut, otoritas pertanahan (BPN RI) memberikan 

petunjuk terkait proses pelepasan HPL tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor 726/27.1-
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600/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 perihal “Petunjuk Penghapusan Hak Pengelolaan atas nama 

Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Belitung yang dimohon oleh P.T. Nusa Kukila, P.T 

Tanjung Kasuarina, P.T. Belitung Pantai Intan dan P.T. Putra Ciptawahana Sejati, yang terletak di 

Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; yang ditandatangani oleh Deputi Bidang 

Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, memberikan penjelasan sebagai  

berikut: 

“Berdasarkan Gelar Kasus Internal di BPN RI tanggal 13 Januari 2014 disepakati penghapusan HPL 

Pemerintah Kabupaten Belitung dengan berpedoman pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung 

Pandan tgl. 23 Januari 2013 No.15/Pdt.G/2012/PN.Tdn dan  tgl. 27 Pebruari 2013 

No.18/Pdt.G/2012/PN.Tdn ditempuh melalui pelepasan hak sesuai kesimpulan hasil Gelar Kasus, 

yaitu: 

1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan tgl. 27 Pebruari 2013 No.18/Pdt.G/2012/PN.Tdn. 

digunakan sebagai dasar tindak lanjut penertiban administrasi atas tanah yang 

dipermasalahkan; 

2. Sesuai putusan tersebut di atas tidak perlu dilakukan pembatalan, namun dilakukan melalui 

pelepasan hak oleh Bupati Belitung dihadapan Notaris dan terhadap berkas permohonan 

pembatalan HPL dikembalikan ke Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

3. Dengan dilepaskannya HPL oleh Bupati Belitung mengakibatkan HGB yang ada di atasnya 

menjadi hapus dan selanjutnya bekas pemegang HGB dapat mengajukan permohonan hak 

atas tanah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Pelepasan HPL oleh Bupati Belitung menjadi dasar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Belitung untuk melakukan pencoretan pada buku tanah dan daftar umum pendaftaran tanah 

lainnya. 

Pada tanggal 15 Agustus 2014, Bupati Kabupaten Belitung melakukan pelepasan terhadap 

19 (sembilan belas) HPL tersebut dengan membuat Surat Pernyataan Pelepasan yang dilegalisasi 

dihadapan Notaris Ny. Linawati Hasan, S.H. di Belitung sebagai berikut: 

1. Legalisasi Surat Pernyataan Nomor 94/VIII/L/Rangkap 3/2014 atas HPL No.8/Tanjung Binga; 

2. Legalisasi Surat Pernyataan Nomor 95/VIII/L/Rangkap 3/2014 atas HPL No.13, 14 dan 

15/Tanjung Binga; dan 

3. Legalisasi Surat Pernyataan Nomor 96/VIII/L/Rangkap 3/2014 atas HPL No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 

7/Tanjung Binga; HPL No. 9, 10, 11 dan 12/Tanjung Binga; serta HPL No.16, 17, dan 18/Tanjung 

Binga. 

Terhadap pelepasan HPL tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung tidak melakukan 

permohonan penghapusan/pencoretan HPL tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung. 

Setelah dilepaskan, BPN RI dengan Surat Nomor 2380/27.1-600/V/2015 tanggal 25 Mei 

2015 perihal “Masalah Penghapusan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Belitung yang dimohon oleh P.T. Nusa Kukila, P.T Tanjung Kasuarina, P.T. Belitung 

Pantai Intan dan P.T. Putra Ciptawahana Sejati, yang terletak di Kabupaten Belitung Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung; yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan 

Sengketa dan Konflik Pertanahan”, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penanganan 
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Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, setelah meminta pendapat 2 (dua) orang ahli 

hukum yaitu Prof. Ari Sukanti Hutagalung, S.H., MLI dan Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., MH, 

memberikan penjelasan yang maksud utamanya sebagai berikut: 

1. Berdasarkan teori Hak Menguasai Negara, HPL bukanlah merupakan hak atas tanah, sehingga 

dengan dilepaskannya HPL tidak menyebabkan Hak Guna Bangunan yang berada di atasnya 

menjadi hapus; 

2. Berdasarkan teori Hukum Perjanjian, bahwa perjanjian penggunaan tanah antara pemegang 

HPL dengan pemegang HGB di atasnya adalah merupakan perjanjian pokok; 

3. Pasal 36 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa 

pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan data fisik atau data 

yuridis obyek pendaftaran tanah; 

4. Pasal 94 ayat (1) PMNA/Ka. BPN No.3 Tahun 1997: Pemeliharaan data pendaftaran tanah 

dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis obyek 

pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai 

dengan ketentuan di dalam peraturan ini; 

5. Pasal 94 ayat (2) PMNA/Ka. BPN No.3 Tahun 1997: Perubahan data yuridis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan data pendaftaran berdasarkan putusan pengadilan 

atau penetapan Ketua Pengadilan. 

Terkait dengan Rumusan Permasalahan dalam penelitian ini, berikut adalah analisa 

mengenai proses pengadaan tanah untuk pembangunan KEK Tanjung Kelayang : 

1. Pelepasan HPL  

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, disebutkan bahwa pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan melalui: 

a. akta notaris, yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, 

atau 

b. surat keterangan dari pemegang hak, bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak 

tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau 

c. surat keterangan dari pemegang hak, bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak 

tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan. 

 

Ketentuan administrasi pertanahan, jika telah diadakan pelepasan hak atas tanah maka 

dilakukan penghapusan/pencoretan hak yang yang dilepaskan tersebut oleh Kepala Kantor 

Pertanahan setempat. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 131 

ayat (3) dinyatakan: Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah 

susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh pemegangnya dilakukan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan (garis bawah dari 

Penulis) dengan melampirkan:  
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a. 1) akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak 

tersebut, atau  

2) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan 

hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan; atau 

3) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan 

hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan.  

b. persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila hak tersebut dibebani Hak Tanggungan; 

c. sertipikat hak yang bersangkutan. 

Selanjutnya pada ayat (6) Pasal ini dinyatakan bahwa pencatatan hapusnya hak dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Di dalam buku tanah dan, apabila sertipikat diserahkan, di dalam sertipikat, nomor hak yang 

bersangkutan dicoret dengan tinta hitam; 

b. Selanjutnya dalam halaman perubahan yang telah disediakan dituliskan: “Hak atas tanah 

hapus berdasarkan ... (diisi sesuai dengan surat pelepasan yang dilakukan, apakah akta notaris, 

atau surat pelepasan hak yang dilakukan dihadapan/disaksikan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan atau Camat setempat. 

Umumnya pelepasan hak dilakukan untuk kepentingan pihak lain, oleh karena itu sesuai 

dengan Pasal 131 ayat (3) Permen tersebut di atas, permohonan pendaftaran penghapusan hak atas 

tanah itu dilakukan oleh pihak lain tersebut.  Melihat pada kronologis pengadaan tanah untuk 

pembangunan KEK Tanjung Kelayang di Belitung, maka pihak yang mengajukan permohonan 

penghapusan HPL Pemerintah Kabupaten Belitung  ke Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung 

adalah 3 (tiga) perusahaan yang merupakan konsorsium pembangunan KEK Tanjung Kelayang, 

yaitu  P.T. Nusa Kukila, P.T Tanjung Kasuarina, P.T. Belitung Pantai Intan. 

2. Status HGB di atas HPL 

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa terdapat 19 (sembilan 

belas) HGB dari P.T. Belitung Pantai Indah, P.T. Tanjung Kasuarina, dan P.T. Nusa Kukila dengan 

total luas 2.693.695 m2, yang terletak di atas 19 (sembilan belas) HPL Pemerintah Kabupaten 

Belitung dengan total luas 3.393.695 M2. 

Pada sertipikat HGB dari ketiga Perusahaan tersebut yang diterbitkan pada tahun 1994 

tercatat dalam kolom ‘i) Penunjuk’ tertulis: “Hak Guna Bangunan ini di atas Hak Pengelolaan No. 

... Desa Tanjung Binga.  

Pada tahun 2015 dilakukan pergantian blanko Sertipikat HGB tahun 1994 tersebut dengan 

alasan adanya blanko sertipikat baru. Hanya saja jika pada blanko sertipikat HGB yang lama 

tertulis bahwa HGB tersebut di atas Hak Pengelolaan No. (sekian) Desa Tanjung Binga, maka pada 

blanko HGB yang baru redaksi ‘di atas Hak Pengelolaan’ telah tiada. Pada halaman ’Pendaftaran 

Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan Pencatatan Lainnya’  dari Sertipikat HGB tersebut (blanko 

baru setelah pergantian) dicatat peristiwa pelepasan HPL tersebut dan dasar pelepasan HPL 

tersebut dilakukan.  

Terkait dengan status HGB di atas HPL pasca pelepasan HPL tersebut dapat 

dikemukakan bahwa sesungguhnya dengan dilepaskannya HPL tersebut maka HGB tersebut juga 

menjadi ‘hapus’. Dasar dari pendapat ini adalah bahwa secara teoretis, hak atas tanah lahir karena 
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3 (tiga) hal, yaitu: (1) ketentuan undang-undang; (2) penetapan Pemerintah; dan (3) perjanjian 

dengan pemegang hak atas tanah. Penjelasan pada point (1) adalah ketentuan konversi; point (2) 

adalah pemberian hak atas tanah (negara); sedangkan point (3) adalah adanya hak atas tanah di 

atas hak atas tanah seperti HGB atau HP di atas HM; atau HM, HGB dan HP di atas HPL.  

HGB di atas HPL lahir karena sebelumnya telah ada perjanjian antara calon pemegang  

HGB dengan pemegang HPL bahwa pemegang HPL setuju untuk memberikan bagian tanah dari 

HPL kepada calon pemegang HGB tersebut. Atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam 

perjanjian tersebut maka pemegang HPL mengajukan permohonan HGB ke otoritas pertanahan 

sehingga kemudian diterbitkan HGB kepada pihak ketiga tersebut. Dengan demikian dalam hal 

HPL tersebut hapus, maka seyogianya HGB itu juga menjadi hapus karena HGB tersebut ada 

berdasarkan pada, atau oleh karena adanya HPL.   
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PERMASALAHAN DALAM PENYELESAIAN TANAH PASCA TAMBANG DITINJAU 
DARI IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI PROVINSI 

BANGKA BELITUNG 
 

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho 
 

 

A. Pendahuluan 

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia 

merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu 

pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi 

perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara 

berkeadilan (Diktum Menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara). Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang memerlukan jangka 

waktu panjang yang memerlukan regulasi dari berbagai sektor. Tidak adanya sikronisasi dan 

harmonisasi peraturan perundangan yang mengaturnya dapat menyebabkan tujuan pemanfaatan 

tanah yang berkeadilan sulit dicapai. Perubahan rezim dalam Undang-Undang Pertambangan, 

dalam hal ini Undang-Undang pertambangan yang lama istilah  yang digunakan dalam 

pengelolaan usaha pertambangan adalah  kontrak dengan pelaksanaan Kuasa Pertambangan, 

sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang baru 

digunakan istilah  perizinan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).  

Hukum di Indonesia mengatur bahwa orang atau badan hukum yang menguasai atau 

memiliki bidang tanah yang di dalam tanah tersebut ditemukan endapan alam bahan tambang 

harus merelakan tanahnya untuk dikuasai oleh Negara sebagai wujud tanah mempunyai fungsi 

sosial. Memperhatikan pembangunan di sektor pertambangan, ketentuan yang sangat berkaitan 

erat adalah masalah perizinan usaha pertambangan karena berkutat dalam hal penguasaan hak 

atas tanah dan kepemilikan hak atas tanah di kawasan pertambangan tersebut. Oleh karena itu, 

hubungan antara izin usaha pertambangan dan pemilikan tanah dan hak atas tanah tidak dapat 

dipisahkan. Bagi perorangan maupun badan hukum yang akan melakukan penambangan pada 

wilayah pertambangan, yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum tanah 

yang akan digunakan, apakah statusnya tanahnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, 

hak pakai hak atas tanah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau tanah 

Negara (Salim HS 2005, 25). 

Mengenai pemberian hak atas tanah di areal pertambangan menurut Pasal 27 ayat (5) UU 

No 11 Tahun 1967 tentang Kententuan Pokok–Pokok Hukum Pertambangan (yang kemudian 

dicabut oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) 

menyatakan bahwa apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di 

atasnya tidak terdapat hak tanah dalam hal ini status hukumnya tanah negara, maka atas sebidang 

tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan 

Menteri. Selanjutnya ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
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Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa  pemegang Izin Usaha Pertambangan 

selanjutnya disebut IUP atau Izin Usaha Pertambangan Khusus selanjutnya disebut IUPK yang 

telah menyelesaikan hak-hak atas bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah. Kata 

dapat artinya tidak harus diberikan, dengan demikian hal ini perlu dikaji kembali akibat 

pemberian hak atas tanah kepada pemegang IUP atau IUPK. Saat operasi pertambangan 

pemberian hak atas tanah kepada pengelola pertambangan dikhawatirkan dapat menimbulkan 

permasalahan di kemudian hari, mengingat pengelola sesungguhnya hanya memerlukan ijin 

penggalian bahan tambang.  

 Kegiatan pertambangan berpotensi mengubah kondisi bentang alam bahkan cenderung 

merusak, sehingga diperlukan upaya reklamasi untuk menjamin pemanfaatan bidang tanah di 

bekas kegiatan pertambangan agar berfungsi sesuai peruntukannya. Hubungan hukum antara 

pengelola pertambangan dengan tanah ini harus diperhatikan agar tetap terjaga seperti hubungan 

abadi manusia dengan tanahnya. Pertambangan merupakan kegiatan yang bersifat sementara, 

oleh karena itu penggunaan bidang tanah pasca tambang harus dimanfaatkan dengan kegiatan 

yang produktif. Pemerintah daerah mempunyai peranan dalam pembinaan dan pengawasan 

terhadap reklamasi lahan pasca tambang (Pasal 6 ayat 1 huruf r UU No 4 Tahun 2009 tentang 

Mineral dan Batu Bara). 

 Aspek hukum ini adalah instrumen pokok sebagai sebuah kerangka acuan dan tujuan 

dari pembangunan sektor pertambangan, serta merupakan komitmen vital bagi pemerintah untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sektor pertambangan. Aspek hukum merupakan 

sebuah pendekatan konsep yang mutlak harus dilakukan oleh pemerintah, karena dengan konsep 

hukum sebagai petunjuk dalam bertindak dan berbuat serta menindak segala pelanggaran yang 

terjadi. Berkaitan dengan aspek hukum maka tidak jauh hubungannya dengan peraturan 

perundang-undangan. Pembaharuan terhadap undang-undang di sektor pertambangan dilakukan 

oleh pemerintah, hal ini berlatar belakang dari adanya evaluasi pembangunan di sektor 

pertambangan di masa lalu sewaktu menggunakan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan 

Pokok-Pokok Hukum Pertambangan, banyak dampak negatif yang diderita pemerintah dan 

rakyat. Dasar dari adanya pembaharuan kebijakan di sektor pertambangan tersebut diawali 

dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agararia dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam, dikeluarkannya ketetapan ini ditangkap dari kondisi krisis 

kebijakan sumber daya alam dan krisis pengelolaannya yang sarat konflik seperti konflik sosial 

dan antar sektor kebijakan, pelanggaran hak asasi manusia serta kerusakan lingkungan yang 

serius. 

Melaksanakan mandat Ketetapan MPR di awal tahun 2009 pemerintah mengeluarkan 

kembali kebijakan di sektor pertambangan yaitu UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara, dengan dikeluarkan undang-undang tersebut maka UU No. 11 Tahun 1967 

tentang Ketentuan Pokok-Pokok Hukum Pertambangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku 

lagi. Antara izin mengelola tanah untuk pertambangan dan mengelola tanah karena memperoleh 

hak atas tanah sering dipermasalahkan dan di antara peraturan tersebut juga belum adanya 

sinkronisasi . Melalui penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan 

perundang-undangan menjadi harapan  harmonisasi  peraturan perundang-undangan 
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pertambangan  dengan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok 

Agraria.  

Pemberian hak atas tanah di areal pertambangan menurut Pasal 27 ayat (5)  UU 11/67 

tentang Ketentuan Pokok–pokok Hukum Pertambangan, mengatur  bahwa apabila telah diberikan 

kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, dalam hal ini 

status hukumnya tanah Negara, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak 

dapat diberi hak atas tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.  Ketentuan Pasal 137 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa  

pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang 

telah menyelesaikan penguasaan tanah, kepemilikan tanah, dan hak-hak atas bidang-bidang tanah 

dapat diberikan hak atas tanah. Kata ‘dapat’ artinya tidak harus diberikan, dengan demikian hal 

ini perlu dikaji kembali akibat pemberian hak atas tanah kepada pemegang IUP atau IUPK.  

Saat operasi pertambangan apakah kepada pengelola perlu memiliki tanah dengan  

diberikan hak atas tanah atau memiliki tanah tanpa diberikan hak atas tanah atau tanpa memiliki 

tanah tetapi diberikan IUP,  hal ini akan menjadi permasalahan terhadap pihak yang mengelola 

dan status hukum bidang tanah reklamasi pascatambang apabila endapan alam bahan tambang 

telah habis digali atau kegiatan penambangan terhenti karena alasan teknis atau ijinnya tidak 

berlaku lagi. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara menyatakan bahwa kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut 

pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau 

seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi 

sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Sementara ini, implementasi dari 

peraturan perundang-undangan pertambangan dan berbagai peraturan terkait lainnya belum 

terlihat adanya sinkronisasi dalam  fakta pelaksanaannya di lapangan. Masalah pertambangan di 

Provinsi Bangka Belitung  telah banyak mengundang berbagai pihak dan berbagai disiplin ilmu 

untuk melakukan penelitian, khususnya tentang pengelolaan areal pascatambang. Salah satunya 

adalah pasca tambang yang dikelola oleh PT Koba Tin seluas 41.000 ha yang Ijin Usaha 

Pertambangannya berakhir pada tahun 2013.   

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini ingin menggali bagaimana implementasi 

peraturan perundang-undangan pertambangan dan peraturan terkait pertambangan lainnya, 

terkait dengan pemanfaatan tanah pasca tambang. Selain itu, apakah telah dirumuskan peraturan 

perundangan-undangan perihal peruntukan dan status hukum dari tanah pasca tambang oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yuridis empiris. Berkaitan 

dengan penggunaan jenis penelitian hukum normatif, pemecahan masalah terhadap isu hukum 

penelitian ini dilakukan melalui cara pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah 

undang-undang dan regulasi, yang bersangkutan dengan isu hukum, konsistensi dan kesesuaian 

antara satu undang-undang dengan undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-

Undang Dasar. Pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari implementasi peraturan 

perundang-undangan pertambangan dan peraturan perundang-undangan pertanahan di Provinsi 
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Bangka Belitung, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penambangan dan reklamasi 

pascatambang. Pendekatan-pendekatan hukum tersebut digunakan untuk eksplanasi hukum 

sesuai dengan tujuan penelitian ini mewujudkan keadilan bagi pemanfatan bumi dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya. 

 

B.  Hak Menguasai Negara 

Hak menguasai negara  merupakan kewenangan yang dimiliki  negara yang berisi 

wewenang, mengatur, merencanakan, mengelola/mengurus serta mengawasi pengelolaan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah baik dalam hubungan antara perseorangan, masyarakat dan 

negara dengan tanah maupun hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara satu dengan 

lainnya yang berkaitan dengan tanah. Kewenangan negara untuk mengatur, mengurus dan 

mengawasi hak atas tanah baik yang ada pada perseorangan, masyarakat dan negara berhubungan 

erat dengan konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban yang di dalamnya mengandung 

unsur bahwa setiap hak terdapat kewajiban, demikian pula sebaliknya. 

Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga yang mempunyai otoritas mengatur tanah 

yaitu meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya, maka “hak atas tanah” 

di berikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan Departemen Energi Sumber Daya Mineral 

(ESDM)  mempunyai otoritas mengatur mineral, batu bara serta minyak dan gas bumi dan dapat 

memberikan “ijin” dalam bentuk ijin penggunaan dan pemanfaatan yang menurut UU No 11 Tahun 

1967 berupa Kuasa Pertambangan dan menurut UU No 4 Tahun 2009 berupa Ijin Usaha 

Pertambangan ( IUP ). Pengertian hak menguasai negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 

rakyat menjadi suatu hal yang tidak dapat diganggu gugat, agar tujuan kekayaan bumi Indonesia 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dapat terwujud. Harmonisasi atau 

keselarasan antara hak atas tanah yang diatur UUPA dengan pengelolaan pertambangan harus 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang responsif, untuk itu diperlukan regulasi yang 

mengatur hubungan-hubungan hukum yang diambil dari norma-norma yang sudah ada dalam 

kehidupan masyarakat.  

Salah satu dari hak menguasai negara adalah pemberian hak atas tanah hak pakai. Hak 

atas tanah berdasarkan definisinya adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang 

mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas 

tanah berbeda dengan hak pemilikan atas tanah. Hak atas tanah bercirikan bahwa seseorang yang 

mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas 

tanah yang menjadi haknya. 

Setiap hak atas tanah memberikan kewenangan memakai suatu bidang tanah tertentu, 

untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kewenangan memakai dalam arti menguasai, 

menggunakan dan mengambil manfaat dari suatu dari suatu bidang tanah tertentu yang dihaki. 

Siapa saja yang memakai tanah mengandung kewajiban untuk memelihara tanah termasuk 

menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya (Pasal 15 UUPA ). 

Pemakaian tanah tersebut harus sesuai dengan tujuan pemberian dan isi hak atas tanahnya 

serta menurut peruntukkannya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang 

berlaku di Daerah yang bersangkutan (Kabupaten/Kota). Karena pengertian tanah adalah 
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permukaan bumi (Pasal 1 ayat 4 dan Pasal 4 ayat 1 UUPA), pemakaiannya untuk keperluan 

apapun, selalu meliputi penggunaan sebagian tubuh bumi di bawahnya dan sebagian ruang di 

atasnya, sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Sedang ruang di atas tanah dan tubuh bumi bukan 

milik pemegang hak, namun boleh digunakan oleh setiap pemegang hak dalam rangka memenuhi 

keperluannya atau tujuannya menggunakan tanah yang bersangkutan. 

Hak-hak atas tanah yang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 juncto Pasal 53 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, antara lain: Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak 

Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas 

yang ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 53. 

Menurut Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yang dimaksud dengan hak atas 

tanah Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan 

kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa 

menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa 

dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Perkataan “menggunakan” dalam Hak 

Pakai menunjuk pada pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan 

bangunan, sedangkan perkataan “memungut hasil” dalam Hak Pakai menunjuk pada pengertian 

bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan, misalnya pertanian, 

perikanan, peternakan, perkebunan (Urip Santoso 2007, 115). Memungut hasil dalam hal ini tidak 

termasuk mengambil bahan tambang yang ada di permukaan tanah atau di tubuh bumi. 

Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria menentukan bahwa yang dapat mempunyai Hak 

Pakai adalah: 

1) Warga Negara Indonesia. 

2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 

3) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.  

4) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa asal tanah Hak Pakai 

adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, sedangkan Pasal 41 

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 lebih tegas menyebutkan bahwa tanah yang dapat 

diberikan dengan Hak Pakai adalah tanah negara, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah Hak Milik. 

Hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara. 

Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali dalam 

penguasaan pemegang Hak Pengelolaan. Hapusnya Hak Pakai atas Tanah Hak Milik 

mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemilik tanah.  

Hak Pakai Atas Tanah Negara adalah Hak Pakai ini diberikan dengan keputusan pemberian 

hak oleh Badan Pertanahan Nasional dan terjadi sejak keputusan pemberian Hak Pakai 

didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam 

Buku Tanah dan diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Hak Pakai ini berjangka waktu 
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untuk pertama kali paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 

tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun (Urip Santoso, 2007).  

 

C. Tinjauan Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Sumber-sumber Hukum 

Pertambangan 

Menurut keterangan dalam ensiklopedia Indonesia (HS Salim 2005, 7) istilah hukum 

pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Hukum 

pertambangan adalah “hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji - biji 

dan mineral dalam tanah”  

Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan biji-biji. 

Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang 

terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan 

antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan 

perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.  

Definisi lain dapat kita baca dalam Blacklaw Dictionary. Minning Law adalah “the act of 

appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according 

to certain established rule” (Blacklaw Dictionary 2004, 847). Artinya, hukum pertambangan adalah 

ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung 

logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. 

Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan 

penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu, hak 

menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan 

kegiatan eksploitasi.  Dari kedua definisi di atas Salim HS (2005, 8) menyempurnakan 

pengertiannya dengan diartikan sebagai berikut, hukum pertambangan adalah:  “Keseluruhan 

kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) 

dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”. 

Sedangkan dalam pengertian izin usaha pertambangan, berdasar UU No. 4 tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terbagi menjadi 3 bentuk yaitu Izin Usaha 

Pertambangan itu sendiri, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus. 

Dimana pengertian masing-masing Ijin tersebut dapat dilihat dalam UU No 4 Tahun 2009 BAB I 

Ketentuan Umum Pasal 1 point 6-13. 

Sistem izin usaha pertambangan yang digunakan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara ini jelas berbeda dengan sistem kontrak yang terdapat dalam 

UU No. 11 Tahun 1967 tentang  Ketentuan Pokok-Pokok Hukum Pertambangan.  

Bhasin B & Mc Kay J (2002, 6) mengemukakan “The new mining law its aim is to comply with 

fiscal decentralization and regional autonomy, brought about by Laws 22/1999 and 25/1999. The new 

mining law aims also to provide a greater level of environmental protection and recognize the needs 

and rights of local communities“ yang artinya Undang-Undang Pertambangan yang baru bertujuan 

untuk mematuhi desentralisasi fiscal dan otonomi daerah, yang ditimbulkan oleh Undang-Undang 

22 Tahun 1999 dan 25 Tahun 1999. Undang-undang Pertambangan yang baru juga bertujuan 
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untuk menyediakan tingkat yang lebih besar terhadap perlindungan lingkungan dan mengenali 

kebutuhan dan hak-hak masyarakat lokal. Perbedaan dasar pembentukan dan tujuan menjadi 

sebab mengapa kedua Undang-Undang Pertambangan yang lama dan baru tersebut memiliki 

perbedaan mendasar, terutama dalam substansi yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan. 

 

Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian 

antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan. Adapun sumber hukum tertulis hukum pertambangan 

di Indonesia menurut HS Salim (2005, 17) antara lain:  

a. Indische Mijn Wet ( IMW ) 

Undang-undang ini diundangkan pada tahun 1899 dengan Staatblad 1899, Nomor 214. IMW 

hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan. 

Peraturan pelaksanaan dari IMW adalah berupa Mijnordonantie, yang diberlakukan mulai 

tanggal 1 Mei 1907. Mijnordonantie mengatur pengawasan keselamatan kerja (tercantum 

dalam Pasal 356 sampai dengan Pasal 612). Kemudian, pada tahun 1930, Mijnordonantie 1907 

dicabut dan diperbaharui dengan Mijnordonantie 1930, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 

1930.  

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Hubungan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan pertambangan erat kaitannya 

dengan pemanfaatan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan di bidang 

pertambangan. Tentunya perusahaan pertambangan yang akan menggunakan hak atas tanah 

itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku Pasal-pasal yang berkaitan adalah Pasal 1 ayat 2, Pasal 4 ayat 1, Pasal 8, 

Pasal 16 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 41.  

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. 

d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

 

D.  Hubungan Pertambangan dengan Hak Atas Tanah 

1. Hak Atas Tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pertambangan. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Pasal 3 huruf i memberikan istilah Kuasa 

Pertambangan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kuasa 

Pertambangan dapat diberikan kepada perseorangan, badan hukum koperasi, badan hukum 

swasta, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dan instansi pemerintah. Menurut 

undang-undang ini bahan galian terdiri: unsur-unsur kimia mineral, bijih-bijih dan segala macam 

batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Bahan galian dibagi 

atas tiga golongan: a. golongan bahan galian strategis; b. golongan bahan galian vital, c. golongan 

bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b. Penunjukan sesuatu bahan galian ke 

dalam sesuatu golongan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 2 huruf b Undang-Undang ini 

menyatakan bahwa hak tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut 

hukum Indonesia. Terdapat istilah pertambangan rakyat yang dapat dilakukan kepada semua 
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golongan jenis bahan galian. Pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat 

secara sederhana yang memegang Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri.  

Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak 

meliputi: 

a) tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum, 

misalnya jalan-jalan umum, jalan-jalan, jalan kereta api, saluran air listrik, gas dan sebagainya. 

b) tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain. 

c) bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah 

pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang berkepentingan. 

Hal tersebut di atas termasuk bentuk pengakuan keberadaan pemilikan tanah dan hak atas 

tanah Hak Milik. Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari 

usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam 

lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah 

perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat 

diketahui terlebih dahulu. Kuasa pertambangan dapat mengusir pemilik tanah dengan ketentuan 

yang diatur Pasal 26 UU Nomor 11 Tahun 1967 sebagai berikut: 

Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah menurut 

hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan 

memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas 

dasar mufakat kepadanya: 

a) sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau 

salinannya yang sah diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu 

akan dilakukan; 

b) diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu. 

 

Pasal 26 ini jelas menunjukkan bahwa kuasa pertambangan mengalahkan hak atas tanah 

dengan kalimat “diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan.”  

Apabila telah ada pemilikan tanah dan hak atas tanah atau penguasaan atas sebidang tanah 

yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti 

rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan yang mempunyai 

hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau 

selama hak itu tidak dapat dipergunakan.  Apabila yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata 

mufakat tentang ganti rugi maka penentuannya diserahkan kepada Menteri.  Apabila yang 

bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi maka penentuannya 

diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang 

bersangkutan. Ganti rugi beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada 

pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan (Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (4)). 

Sengketa sering terjadi apabila kuasa pertambangan diberikan kepada pihak yang bukan 

pemilik tanah padahal kepada pemilik tanah belum diberi ganti rugi, seharusnya kewajiban 

pemilik tanah memperbolehkan pekerjaan kuasa pertambangan setelah terjadi mufakat 
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penyelesaian ganti rugi. Sepatutnyalah pemilik tanah diberi prioritas terlebih dahulu untuk 

memperoleh kuasa pertambangan.    

Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak 

terdapat hak tanah dalam hal ini status hukumnya tanah Negara, maka atas sebidang tanah 

tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri. 

Undang-Undang ini secara tegas mengatur terhadap kuasa pertambangan di atas tanah Negara 

tidak diberikan hak atas tanah sebagai mana diatur Pasal 16 UUPA, bisa di berikan hak atas tanah 

di areal pertambangan tersebut asal ada persetujuan Menteri dalam hal ini adalah Menteri yang 

menangani pertambangan. 

 

2. Hak Atas Tanah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

telah mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pertambangan yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan.  Istilah kuasa pertambangan tidak 

muncul lagi dalam undang-undang ini, untuk melaksanakan usaha pertambangan dikeluarkan 

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP. Izin Pertambangan Rakyat selanjutnya 

disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan 

rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Batu kapur yang diundang-undang yang lama 

dimasukkan bahan galian golongan C di undang-undang ini termasuk kelompok pertambangan 

batuan (Pasal 66 huruf c).  

Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki 

potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan 

yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. WP ditetapkan oleh Pemerintah setelah 

berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian 

dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, dan/atau informasi geologi, Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP. Adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang 

IUP. 

Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP 

tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota 

setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Bupati/walikota 

berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara 

terbuka. Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum 

ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan ditetapkan sebagai WPR. Bupati/walikota memberikan 

IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat 

dan/atau koperasi. 

Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian WP yang 

dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang 

selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dair WPN yang dapat diusahakan. Wilayah Izin Usaha 
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Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada 

pemegang IUPK.  

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum agraria 

dan merupakan bagian dari hukum agraria. Ini erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk 

kepentingan pertambangan. Bagi perseorangan maupun badan hukum yang akan melakukan 

usaha pertambangan pada wilayah pertambangan, yang harus diketahui lebih awal adalah status 

hukum tanah yang akan digunakan (Bastian, 2012).   

 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara Pasal 134 Bab XVII mengatur 

mengenai penggunaan tanah untuk usaha pertambangan, isi ketentuannya sebagai berikut:  

1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. 

2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk 

melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan 

setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Secara implisit Pasal 134 ayat (1) menyatakan bahwa WIUP bukan merupakan Hak Atas 

Tanah, karena yang dikelola adalah di bawah permukaan tanah. Ketentuan Pasaal 135, Pemegang 

IUP hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak 

atas tanah. Apabila tanah yang digunakan itu dimiliki dengan  hak atas tanah Hak Milik (HM), 

perusahaan penambangan harus memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang Hak Atas 

Tanah Hak Milik tersebut. Ganti rugi tidak hanya terhadap tanah-tanah yang bersangkutan tetapi 

juga terhadap benda-benda yang ada di atasnya seperti tanaman dan bangunan di atasnya (Salim 

2002, 25) atau  yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni perusahaan dan pemilik atas tanah 

tersebut.  

 Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan 

urusan dengan pemilik tanah dan atau pemegang hak atas tanah yang dapat dilakukan secara 

bertahap sesuai kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK (Pasal 136). Selanjutnya hak 

atas IUP, IPR atau IUPK ditegaskan bukan merupakan pemilikan hak atas tanah (Pasal 138). 

Kembali menekankan bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)  bukan salah satu dari bentuk 

pemilikan hak atas tanah seperti Hak Milik (HM), Hak Pakai (HP), Hak Guna Usaha (HGU) , Hak 

Guna Bangunan (HGB) dan hak lain sesuai dengan Pasal 16 UUPA. Jadi Ijin Usaha Pertambangan 

(IUP) merupakan izin yang diberikan pejabat yang berwenang untuk mengelola bagian di bawah 

permukaan bumi, izin dalam hal ini pada hakekatnya adalah juga hak untuk  mengambil 

manfaatkan apa yang ada bagian di bawah permukaan bumi. 

Berbeda dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang secara tegas kepada penerima 

kuasa pertambangan tidak dapat diberi hak atas tanah kecuali dengan persetujuan Menteri,  

dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  ini pemegang IUP atau IUPK yang telah 

menyelesaikan hak-hak atas bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah. Kata dapat 

artinya tidak harus diberikan, dengan demikian hal ini perlu dikaji kembali akibat pemberian hak 

atas tanah kepada pemegang IUP atau IUPK.  
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E. Reklamasi dan Pascatambang 

Kegiatan usaha pertambangan berpotensi  mengubah kondisi bentang alam bahkan 

cenderung merusak, sehingga diperlukan upaya pemulihan kembali atau reklamasi untuk 

menjamin pemanfaatan bidang tanah  di bekas kegiatan pertambangan agar bidang tanah dapat 

berfungsi kembali untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 mengatur selain pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin menjaga kelestarian fungsi dan 

daya dukung sumber daya air yang bersangkutan, wajib juga menyerahkan rencana reklamasi dan 

rencana pascatambang pada saat pengajuan IUP atau IUPK.  Pelaksanaan reklamasi dan 

pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.  Peruntukan lahan 

pascatambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK 

dan pemegang hak atas tanah. Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat ketidakjelasan 

mengenai pengelolaan lahan pasca tambang tersebut. Jika ijin tambang tersebut habis maka 

kawasan tersebut diklasifikasikan sebagai tanah negara, namun tidak ditemukan pengaturan yang 

tegas otoritas mana yang mengatur kewenangan atas tanah tersebut. Di beberapa daerah, areal 

bekas kawasan tambang digarap/ dikuasai oleh masyarakat sekitar dengan asumsi bahwa dengan 

berakhirnya ijin tersebut maka berakhir pula hubungan antara pemegang ijin tersebut dengan hak 

atas tanah dan statusnya menjadi Tanah Negara oleh karena itu masyarakat berhak untuk 

menguasai tanah tersebut (Sembiring 2012, 69). Sedangkan menurut Hutagalung (dalam 

Sembiring)  tanah negara bekas hak (Hak Milik, Hak Guna Usaha , Hak Bangunan dan Hak Pakai) 

pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasioanal (BPN), sementara itu tanah bekas 

kawasan dilaksanakan instansi sektoral (departemen-departemen). Bila kawasan tambang tersebut 

terdapat dalam kawasan hutan maka pasca tambang, otoritas kehutanan mempunyai kewenangan 

pengelolaan areal tersebut. Jika kawasan tambang berada pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan 

(KBNK), belum terdapat pengaturan yang jelas tentang pengelolaan areal pasca tambang tersebut. 

Sampai saat ini belum terdapat mekanisme baku proses pengembalian lahan pasca tambang 

kususnya dari aspek legalitas/hukum kelembagaan dalam arti siapa bertugas apa? Dan tanggung 

jawab pemeliharaan pasca tambang hingga produktif (Sembiring 2012).  

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan 

pascatambang. Jaminan reklamasi dapat berbentuk deposito berjangka, bank garansi, asuransi, 

dan cadangan akuntansi (accounting reserve). Jaminan tersebut harus ditempatkan oleh 

perusahaan pertambangan sebelum perusahaan tersebut memulai usaha produksi atau eksploitasi 

pertambangan.  

 

F.  Kerangka Pemikiran 

 Pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah akan tergradasi atau tereliminasi oleh karena 

diberikannya Kuasa Pertambangan atau sekarang Izin Usaha Pertambangan.  

Pemberian hak atas tanah kepada penerima izin usaha pertambangan pada saat eksplorasi 

pertambangan dengan sendirinya akan juga tereliminasi. Penerima izin usaha pertambangan 

tanpa diberikan hak atas tanah di areal pertambangan tetap dapat melakukan eksplorasi.  

Terdapat pengaturan yang berbeda terhadap pemberian hak atas tanah di areal 

pertambangan. Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menyatakan secara tegas 
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kepada penerima kuasa pertambangan tidak dapat diberi hak atas tanah kecuali dengan 

persetujuan Menteri,  dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  ini pemegang IUP 

atau IUPK yang telah menyelesaikan hak-hak atas bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas 

tanah. Kata dapat artinya tidak harus diberikan hak atas tanah.  Pengaturan pemberian hak atas 

tanah ini belum di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menurut penulis di areal 

pertambangan Badan Pertanahan Nasional tidak perlu memberikan hak atas tanah karena tanpa 

diberikan hak atas tanah yang dalam hal ini Hak Pakai, eksploitasi bahan tambang tetap berjalan. 

Selain itu pemberian hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional pada areal pertambangan 

menimbulkan ketidakadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. 

 Agar tidak terjadi tumpang tindih di areal pertambangan, ijin Usaha Pertambangan 

diberikan instansi terkait menunjuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dilampiri Peta 

Bidang yang telah mempunyai kekuatan hukum letak batas antara areal pertambangan dengan 

areal bukan pertambangan dan bidang tanah yang berbatasan lainnya yang dikeluarkan oleh 

Badan Pertanahan Nasional, hal ini mengingat koordinat wilayah tambang yang ada sekarang 

belum menjamin kepastian hukum letak dan batas. 

Terhadap peruntukan dan status hukum tanah pasca reklamasi tambang ini belum di atur 

secara tegas. Secara khusus tugas dan fungsi untuk pengelolaan tanah negara bekas kawasan 

dilaksanakan oleh seksi Tanah Bekas Kawasan, Subdirektorat Pengelolaan Tanah Negara Bebas 

dan Bekas Kawasan yang mempunyai tugas : “melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, mengolah, dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan tanah dan pendayagunaan 

tanah untuk masyarakat, dunia usaha dan pemerintah”. Tentunya dalam pelaksanaan penataan 

peruntukan dan status hukum tanah kawasan tersebut Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. 

 

G. Pemberian Hak Atas Tanah di Areal Pertambangan Menurut Undang-   Undang Nomor 

4 Tahun 2009 

Tujuan dari pemegang kuasa pertambangan adalah memperoleh bahan galian tambang, 

bila di areal pertambangan terdapat pemilikan tanah maka pemegang kuasa pertambangan harus 

memberi ganti rugi. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1967 pada kalimat terakhir berbunyi …. 

“Untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat digunakan”. Dari kalimat terakhir dapat 

diambil pengertian bahwa hak atas tanah tidak dapat digunakan selama eksplorasi pertambangan, 

oleh karena itu pemberian hak atas tanah percuma saja diberikan karena tidak dapat digunakan. 

Hal ini dipertegas ketentuan Pasal 27 ayat (5) “Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada 

sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau 

bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri”. Ketentuan 

Pasal 27 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1967 mengatur pemberian hak atas tanah di areal pertambangan 

secara tegas dinyatakan “tidak dapat”, namun dalam UU No. 4 Tahun 2009 kata “tidak dapat” 

berubah menjadi “dapat”. 

Ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kepada Pemegang IUP atau 

IUPK yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak 

atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata “dapat” artinya “tidak 
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harus” atau hanya dalam keadaan tertentu diberikan hak atas tanah. Sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan artinya dalam hal apa diberikan harus diatur melalui peraturan 

perundang-undangan. UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dalam hal ini di susun 

pada masa orde reformasi, diharapkan Undang-Undang ini bersifat responsif tidak represif seperti 

Undang-Undang yang lama yang disusun pada masa orde baru. 

Pasal 137 

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah 

melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 138 

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. 

 

Selanjutnya Pasal 138 UU No. 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa hak yang timbul dari IUP, 

bukan merupakan hak pemilikan atas tanah. Antara IUP, pemilikan tanah, dan hak atas tanah 

jelas sekali di bedakan.  

Ketentuan Pasal 26 UU No. 11 Tahun 1967 menyatakan  “mereka yang berhak atas tanah 

diwajibkan memperbolehkan pemegang kuasa pertambangan melakukan pekerjaan”  dalam 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 kata diwajibkan ini tidak muncul namun diperhalus dalam 

Pasal 135 yang menyatakan “Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat 

melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah”.  

Apapun yang terjadi setiap Pemberian IUP dengan demikian dapat menggusur atau 

mengeliminir hak atas tanah. Pemanfaatan tanah yang diperoleh pemegang hak atas tanah dapat 

dilakukan juga oleh pemegang IUP.  Oleh karena itu ditinjau dari pemanfaatan tanah termasuk 

pemanfaatan tubuh bumi maka pemberian hak atas tanah kepada pemegang IUP tidak diperlukan 

atau percuma diberikan. Pemberian hak atas tanah di areal pertambangan hanya akan menambah 

birokrasi. 

Ada atau tidak ada pemberian hak atas tanah di areal pertambangan tidak akan 

menghambat diterbitkannya IUP. Bila alasan pemberian hak atas tanah ini untuk menjamin 

kepastian hukum lokasi areal pertambangan, maka kepastian lokasi areal pertambangan dapat 

dibuktikan dengan Peta Bidang tanah yang telah melalui proses kepastian hukum letak batas-

batasnya (azas kontraditur delimitasi) yang dibuat Badan Pertanahan Nasional dengan penjelasan 

status hukum tanah berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Kepastian hukum letak 

batas areal lokasi pertambangan, dengan demikian tidak perlu dengan pemberian hak atas tanah.  

 

H. Fakta Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pascatambang di Provinsi Bangka 

Belitung 

Hasil wawancara dengan Ibu Agus Setio Rini, S.T., M.T., Kepala Bidang Geologi dan Air 

Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung diperoleh informasi 

bahwa areal penambangan dari PT Koba Tin berdasar WKPN adalah Tanah Negara. Kuasa 

Pertambangan (sekarang IUP) diterbitkan untuk areal 41.000 Ha kepada PT Koba Tin. Perijinan 
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usaha penambangan yang dikeluarkan tergolong Perijinan Logam dari ESDM Pusat, Kanwil ESDM 

tidak tahu menahu sampai dengan sekarang. Demikian pula asetnya, Pemda dalam hal ini Dinas 

ESDM tidak campur tangan. Kondisi sekarang, PT Timah tidak mampu mengelola aset lokasi  

yang ditinggal PT Koba Tin, sehingga banyak masyarakat tanpa ijin masuk dan lahirlah 

penambangan ilegal yang menyebabkan kesulitan melakukan reklamasi, serta ada juga kebun 

sawit di areal eks Koba Tin. Sementara ini pengakuan penguasaan tanah, dianggap hanya sebatas 

klaim. Bahwa sudah ada upaya Pemerintah Daerah yang memberi masukan bahwa di areal pasca 

tambang eks PT Koba Tin yaitu di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan, sebagian 

direncanakan untuk fasum dan fasos, sementara rencana pemukiman warga hanya dideliniasi di 

peta.  

Pada tahun 2017, dari 41.000 ha eks Koba Tin, 28.000 ha direncanakan menjadi WUPK 

(akan ditambang kembali) dengan sistem potensi ulang, yang dalam hal ini statusnya harus 

mendapat persetujuan DPR RI. DPR RI tentunya melihat kondisi nyata penguasaan-penguasaan 

dan penggunaan tanah di lapangan sebelum memutuskan. Selanjutnya diatur menurut PP No. 22 

Tahun 2010, pengelolaan/penambangan WIUPK dengan perijinan-perijinannya. Sisanya seluas 

13.000 ha akan diperuntukkan sebagai permukiman, fasos-fasum, dan rencana pengembangan Kab 

Bangka Tengah dan Kab Bangka Selatan, rencana ini masih usulan masih belum dapat di ekspose. 

Sementara ini penggunaan dan ESDM Pusat tidak bergeming. Seharusnya dengan status 

pinjam-pakai, pasca tambang akan kembali ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Dana reklamasi dan reboisasi untuk penghutanan kembali disetor ke ESDM Pusat, tetapi hingga 

sekarang belum ada reklamasi. Fakta lapangan PT. Koba Tin kesulitan melakukan reklamasi 

karena kondisi lapangan yang sudah banyak penambangan oleh masyarakat. Ijin diberikan untuk 

30 tahun, setelah itu statusnya pasca tambang. Harusnya reklamasi sebelum berakhirnya 

penambangan. Tetapi di tengah perjalanan waktu menjelang berakhirnya kontrak karya/IUPK PT 

Koba Tin, terjadi perebutan penguasaan tanah.  

Luas tanah yang sudah ditambang PT Koba Tin adalah 8.000 ha (20% dari 41.000 Ha), dan 

berakhir IUPKnya pada September 2013, dan tidak diperpanjang lagi oleh ESDM. Muncul rumah-

rumah semi permanen di sekitar penambangan-penambangan konvensional. Areal IUP PT Timah 

di Belitung Timur dilakukan reklamasi dan lahir perkebunan sawit di awal tahun 2015, yang berarti 

ada perjanjian antara PT Timah dengan Pengusaha Perkebunan. Sejak 1965 PT Timah pemegang 

Kuasa Penambangan, hingga berakhir 2025 nanti. Di Bangka Belitung dikeluarkan sekitar 120 IUP, 

kebanyakan oleh perusahaan swasta untuk penambangan pasir, kaolin, granit, dan logam.  

Provinsi Bangka Belitung telah ditetapkan sebagai Wilayah Penambangan oleh Pemerintah 

Pusat, termasuk perairan lautnya. Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Pangkal Pinang 

mengatur tidak ada lagi peruntukan untuk tambang. Hasil wawancara tim peneliti dengan Ibu 

Agus Setio Rini, ST, MT.,  Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Bangka Belitung Ada kasus ‘penciutan tanah’ IUP menjadi aset Pemda Bangka 

Tengah. 

Setelah pengembalian kawasan hutan pinjam pakai dari PT Koba Tin seluas 3000 ha di 

Kabupaten Bangka Tengah ke Kehutanan, tidak dapat dilakukan koordinasi karena sejak berakhir 

operasi penambangan, PT Koba Tin tidak mengatur manajerialnya di Koba. Bahkan kantornya pun 
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sudah pindah, direksinya di luar negeri dan digantikan oleh PT. MSC (subkontraktor Koba Tin) 

yang tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas PT Koba Tin 

selanjutnya. Pada dasarnya evaluasi merupakan kewajiban dari Dinas Kehutanan Provinsi, tetapi 

hal ini tidak dapat dilakukan karena kendala tersebut, sementara reklamasi dan reboisasi tidak 

berjalan. Setelah PT Koba Tin (Presdirnya di Malaysia) disurati, dan 3 bulan setelahnya ditunggu 

tidak ada kabar/jawaban, maka tugas evaluasi Dinas Kehutanan dinyatakan sudah selesai, dan 

dilaporkan ke Pusat.  

Kegiatan pertambangan pada areal kehutanan ijinnya dari Pusat, reklamasi hasilnya 

dilaporkan ke Gubernur, dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Areal hutan 

pinjam pakai dengan IPPKH PT Koba Tin tergolong hutan produksi, yang pengelolaannya berada 

di bawah Balai Pengelolaan Hutan Produksi yang berkedudukan di Palembang. Tegakan hutan 

dipotong dalam melakukan penambangan timah, hingga kini kolong atau sering disebut juga 

dengan kulong-kulong tersebut masih tetap ada, dan sebagian ditambang kembali oleh 

masyarakat. 

Kehutanan mengatur bahwa minimal 30% dari luas wilayah daratan adalah hutan. Hasil 

wawancara dengan Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Dinas Kehutanan Provinsi Bangka 

Belitung, Bapak Dicky Markam, kondisi sekarang ini hutan Babel masih 40%. IPPKH (Ijin 

Penggunaan Pemanfatan Hutan) merupakan tanggung jawab Provinsi. Lihat SK 

798/Menhut.II/2012 tentang Kawasan Hutan.  

 

1. Pascatambang Kaolin Tanpa Reklamasi Menjadi Objek Wisata 

Pascatambang Kaolin tanpa dilakukan reklamasi secara tidak langsung karena keindahan 

panoramanya menjadi tampak danau berwarna biru dan tepat sekali untuk menjadi lokasi wisata, 

seharusnya dilakukan penghijauan di sekitar lokasi danau sehingga tidak terkesan gersang. 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor  39 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Pertambangan Mineral mencabut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 

Pertambangan Umum telah mengatur tentang reklamasi  Pasal 1 angka 32 dan angka 35.  Hasil 

survey ke lokasi pascatambang Kaolin nampak reklamasi yang dilakukan belum tuntas, terlihat 

pemandangan indah tetapi lingkungannya gersang belum ada penghijauan. 

 

2.  Lokasi Hak Guna Bangunan PT. Koba Tin di areal Pertambangan 

  Di Desa Padang Mulya, terdapat 7 bidang sangat luas yang pernah diterbitkan HGB. Dari 

keenamnya, 6 bidang di sebelah selatan masih tampak  seperti semula, yaitu areal pabrik 

pengolahan timah eks PT Koba Tin. Satu bidang di sebelah utara jalan, fakta lapangan tidak lagi 

merupakan satu bidang besar, tetapi telah terfragmentasi menjadi bidang-bidang tanah 

pekarangan (permukiman warga). Pada tahun 2016, bidang-bidang tersebut telah terbit sertipikat 

hak atas tanah Hak Milik melalui program PRONA. Sebelumnya, PT Koba Tin sudah melepas hak 

prioritas dan hak keperdataan atas bidang tanah itu secara tertulis. Di Desa Lubuk Besar, ditemui 

tanah milik Departemen Keuangan/Bea Cukai, tanah sekolah Sekolah Dasar Negeri 5 Lubuk Besar, 

tanah Masjid, dan tanah kompleks mess pegawai PT Koba Tin yang mangkrak. 
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Informasi dari Kepala Kantor Pertanahan Bangka Tengah bahwa ada 11 bidang tanah HGB 

telah lahir di areal IUPK Koba Tin. HGB tersebut hak sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 

dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”         

 Pasal 1 angka 33 perda tersebut mengatur bahwa: “Permukiman adalah suatu perumahan 

kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana 

dan prasarana lingkungan”.  

Pemberian hak atas tanah Hak Milik ex HGB PT. Koba Tin tersebut di atas sudah sesuai 

dengan zonasi wilayah untuk permukiman. Sementara peta-peta lampiran IUP tidak ditemukan, 

batas bidang tanah ex HGB PT Koba Tin dengan sekitarnya tidak jelas di lapangan. Setelah IUPK 

Koba Tin berakhir tahun 2013, telah diterbitkan sertipikat HM dengan alas hak SKT dari Kepala 

Desa. Terdapat pula tanah seluas 200 ha yang diminta Desa Nibung dari PT Koba Tin. Tanah 

tersebut ditanami sawit, dalam perkembangannya, pihak Desa merasa tidak mampu 

mengelolanya, sehingga beralih ke Yayasan Nurul Falah.   

Apabila tanah pascatambang yang pada waktu awal pemegang IUP melakukan eksploitasi 

merupakan tanah Negara “bebas” tanpa ada penguasaan fisik bidang tanah sehingga pemegang 

IUP langsung dapat menambang, apabila potensi tambang dinyatakan habis oleh pemberi IUP, 

maka masyarakat yang lebih dahulu menduduki tanah tersebut yang mendapat prioritas 

mengajukan permohonan hak atas tanah. Namun apabila IUP habis sedang potensi tambang 

belum dinyatakan habis maka masyarakat yang menduduki belum dapat mengajukan 

permohonan hak atas tanah tanpa persetujuan pemberi IUP. Hal ini menyebabkan terjadinya 

pertambangan inkonvesional (TI) yang dilakukan oleh masyarakat di Provinsi Bangka Belitung.  

Kabupaten Bangka Tengah telah merumuskan permasalahan pascatambang dengan 

mempunyai Peraturan Daerah tentang Tata Ruang yaitu Peraturan Daerah Nomor 48 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031. Pasal 1 angka 47 Perda 

ini menyatakan definisi tentang “kolong” sebagai berikut: 

Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang mempunyai kedalaman tertentu serta 

terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air. 

Pasal 1 angka 55 menyatakan tentang pertambangan sebagai berikut: 

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, 

pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan 

dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 

HGB PT Koba Tin  telah berakhir tahun 2005, tetapi  para pemegang eks HGB mengajukan 

permohonan penggantian sertipikat HGB dengan sertipikatnya hilang. Permohonan ini ditolak 

karena HGB sudah habis tahun 2005 karena  Bupati  melarang terbitnya HGB kembali di areal eks 

IUPK Koba Tin karena tata ruang dan banyak kepentingan dari masyarakat. Oleh Kepala Kantor 

Pertanahan disampaikan bahwa tanah-tanah eks HGB PT Koba Tin untuk sementara dalam status 

quo, dalam arti tidak diajukan permohonan hak. Hal ini menjadi kebijakan Bupati Bangka Tengah 

yang menilai bahwa tanah-tanah tersebut banyak klaim dari pihak yang merasa berhak 
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(Wawancara dengan Bapak Ir. Molana Arbani Kepala Kantor Pertanahan Bangka Tengah, 17 April 

2018).  

Kabupaten Bangka Tengah telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 

tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-puau Kecil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 

2014-2034. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam Perda tersebut juga menyatakan 

pemanfaatan kolong-kolong sebagai sumber daya air.  

 

3.  Pascatambang Timah Menjadi Sumber Air Baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kota Pangkalpinang. 

Pemerintah Daerah memperlakukan pascatambang timah dengan dimanfaatkannya kolong-

kolong menjadi sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pangkalpinang. 

Pemanfaatan pascatambang ini sangat praktis tanpa perlu reklamasi. 

 

4. Pascatambang yang Dimanfaatkan Menjadi Pengendali Banjir Kota 

    Pangkalpinang 

Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Pangkal Pinang tahun 2011 – 2030 tidak memungkinkan lagi adanya penambangan 

di wilayah Kota Pangkal Pinang, justru memanfaatkan pasca tambang yang diatur Peraturan 

daerah tersebut.  Kolong-kolong pasca tambang dimanfaatkan sebagai sumber air baku PDAM 

untuk penyediaan air bersih warga kota Pangkal Pinang ada yang dimanfaatkan sebagai 

pengendali banjir. Pemanfaatan kolong-kolong pascatambang ternyata secara rinci telah diatur 

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal 

Pinang tahun 2011 – 2030. 

 

6.  Pascatambang Kaolin Menjadi Perumahan. 

 Lokasi kulong ex tambang kaolin yang dikelola oleh PT Industrial Mineral Indonesia (IMI) 

yang telah direklamasi menjadi areal perumahan di Desa Air Saga Kecamatan Sijuk Kabupaten 

Belitung dan beberapa di antaranya telah diterbitkan sertipikat Hak Milik, alas hak penerbitan 

sertipikatnya adalah diawali dengan pelepasan hak kepemilikan tanah dari PT IMI ke Sdr. Anwar 

Makruf (anggota DPRD Kab. Belitung). 

 

7. Pascatambang Rakyat menjadi  Wisata Kolam Pancing 

Lokasi kulong ex tambang timah rakyat milik perorangan yang menjadi tempat wisata yaitu 

WISATA ALAM PULAU KULONG berupa kolam pancing dan kolam renang. Perorangan 

pengelola tambang timah setelah tidak menambang lokasi itu dijual ke orang lain yang 

selanjutnya mengelola menjadi kolam pancing dengan budi daya ikan patin. Lokasi Desa Air 

Selumar Kecamatan Sijuk Kab. Belitung 

 

8. Pascatambang Timah Menjadi Kebun Sawit 



84    Asih Retno Dewi & Wesi Utami (editor) 

Kulong ex timah yang dikelola PT. Timah (Persero) direklamasi dan dijadikan Kebun Sawit 

ditanam awal tahun 2015 yang dikelola PT Agro Makmur Abadi. Rencana akan diajukan hak atas 

tanah Hak Guna Usaha 

 

I. Problematika Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pascatambang 

Penetapan batas WUP selama ini dilakukan secara “kartometrik” yaitu hanya dilakukan di 

atas peta skala kecil, demikian juga dengan peta lampiran IUP.  Penetapan batas WUP menurut 

peneliti  masih dapat dilakukan di atas peta, namun peta skala besar,  paling kecil Skala 1 : 10.000, 

sedangkan untuk lampiran IUP  peta batasnya harus melalui pengukuran dan penetapan tanda 

batas langsung di lapangan yang batas tersebut ditentukan oleh pihak-pihak yang berbatasan. 

Bidang tanah yang berbatasan dengan IUP dapat berupa bidang tanah pemilikan yang bukan areal 

pertambangan. 

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) penetapan batas-batasnya diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor  39 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan 

Mineral  Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah 

Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Pemerintah Daerah 

berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Pasal 7 

(1) Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada wilayah daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas WIUP dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 

(1) Bupati berkoordinasi dengan Menteri untuk membangun system informasi WP yang 

terintegrasi dengan system informasi WP yang dikelola oleh Menteri. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyeragamkan sistem 

koordinat pemetaan dan peta dasar dalam penerbitan WIUP dan WPR. 

(3) Sistem koordinat pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Datum 

Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang survey dan pemetaan nasional. 

 

Batas bidang pemilikan tanah pengukuran penetapan batasnya merupakan kewenangan 

Badan Pertanahan Nasional. Batas lokasi IUP yang hanya ditetapkan di atas peta dapat 

menimbulkan sengketa batas di lapangan apalagi hanya ditetapkan di atas peta skala 1: 50.000. 

Peneliti menyarankan lampiran IUP atau IUPK harus peta hasil pengukuran tanda batas di 

lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional. Batas lokasi IUP yang tidak jelas di lapangan jelas 

menjadi permasalahan dalam pemanfaatan tanah pascatambang. 
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Masa berlakunya IUP yang telah habis dalam hal masih terdapat sisa-sisa potensi tambang 

dapat mengundang masyarakat untuk melakukan penambangan ilegal, walaupun sebenarnya pada 

lokasi tersebut harus dilakukan reklamasi. Kondisi ekonomi masyarakat pada lokasi tambang 

masih jauh dari sejahtera, padahal seharusnya tidak demikian.  

 

J. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

1) Kondisi tanah pascatambang di areal Ijin Usaha Pertambangan PT. Koba Tin di Kabupaten 

Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan dari areal 41.000 ha baru sekitar 20% 

ditambang. IUP yang telah berakhir untuk PT. Koba Tin menyebabkan tanah pasca 

tambang yang masih mempunyai sisa potensi tambang diusahakan penambangan kembali 

oleh masyarakat secara illegal sehingga reklamasi belum optimal, bahkan terjadi pada areal 

3000 ha hutan produksi yang dipinjam dari Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan 

yang selesai ditambang PT. Koba Tin. Sehingga seharusnya dilakukan reklamasi dan 

reboisasi sulit dilaksanakan. Di sisi lain tanah pasca tambang banyak yang dimanfaatkan 

melalui reklamasi atau tanpa reklamasi. Tanpa reklamasi antara lain digunakan untuk 

penyedia air baku Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkal Pinang dan Kota Tanjung 

Pandan. Sebagai pengendali banjir Kota Pangkal Pinang, catchment area lokasi kebun sawit 

di Belitung sebagai objek wisata pancing, lokasi shooting film, wisata pemandangan indah 

danau pasca tambang kaolin di Bangka Tengah dan Belitung. Dilakukan reklamasi antara 

lain terhadap pascatambang kaolin di Belitung untuk perumahan, untuk perkebunan sawit 

di Bangka Tengah dan Belitung.  

2) Belum ada peraturan perundangan yang tegas mengatur status hukum tanah 

pascatambang.  Melihat fakta penguasaan dan pemanfatan tanah, Pemerintah Kabupaten 

Bangka Tengah telah membuat usulan ke Pemerintah Pusat untuk dirumuskan terhadap 

status 41.000 ha pascatambang yang diberikan ke PT. Koba Tin yaitu 28.000 ha untuk 

kembali ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan dan 13.000 ha dikeluarkan dari Wilayah 

Pertambangan untuk digunakan kepentingan pemerintah daerah antara lain fasilitas 

umum, fasilitas sosial, infra struktur, pemukiman dan ruang terbuka hijau. Usulan 

disampaikan ke Kementerianan Energi dan Sumberdaya Mineral untuk selanjutnya 

dimintakan pertimbangan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

2. Saran 

1) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

dalam memberikan Hak Atas Tanah di areal pertambangan perlu mempertimbangan 

Rencana Tata Ruang Wilayah pasca tambang dan akibat hukum yang timbul setelah 

pemberian hak atas tanah tersebut.  

2) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan 

Menteri yang tugasnya mengurusi pertambangan harus bersama-sama merevisi  peraturan 

perundang-undangan dengan menghapus ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 dan menambah Pasal yang mengatur hapusnya hak kepemilikan atas bidang 

tanah kepada pemegang Ijin Usaha Pertambangan. 
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3) Agar tidak terjadi tumpang tindih di areal pertambangan, ijin Usaha Pertambangan di 

berikan Instansi terkait menunjuk  Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dilampiri 

Peta Bidang yang  telah mempunyai kekuatan hukum letak batas antara areal 

pertambangan dengan areal bukan pertambangan dan bidang tanah yang berbatasan 

lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional,  hal ini mengingat koordinat 

wilayah tambang yang ada sekarang  belum mempunyai atau menjamin kepastian hukum 

letak dan batas. 

4) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

segera menjalankan tugas dan fungsi  pengaturan tanah bekas kawasan dengan optimal 

dan kerjasama dengan pemerintah daerah serta  instansi terkait sehingga pengelolaan 

tanah bekas kawasan bisa berjalan dengan tertib dan tidak terjadi konflik dalam pemilikan, 

penguasaaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bekas kawasan tersebut. 
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PEMBENTUKAN BANK TANAH DAN PERMASALAHANNYA 
DI INDONESIA 

 
Bambang Suyudi dan Muh Arif Suhattanto 

 
 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

menjamin pemenuhan hak-hak dasar bagi warga negaranya seperti tempat tinggal, pekerjaan yang 

layak, sandang, pangan yang cukup dan lingkungan yang memadai, sehingga Negara dituntut 

untuk memberdayakan setiap jengkal tanah yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  Kondisi ini harus mendapatkan perhatian yang serius dikarenakan  semakin 

meningkatnya jumlah penduduk yang berdasar data statistik pada tahun 2017 jumlah penduduk 

Indonesia sebanyak 262 juta jiwa dengan laju pertumbuhan pada angka 1,49 persen, artinya setiap 

tahun penduduk Indonesia bertambah 4 juta jiwa. Pada sisi yang lain bahwa jumlah bidang tanah 

bersifat statis namun harus mampu memenuhi kebutuhan dasar penduduk yang semuanya 

berbasis pada pemanfaatan ruang bidang tanah. 

Dari hari ke hari tanah menjadi sumber daya yang semakin terbatas jumlahnya karena 

perkembangan populasi manusia yang memerlukan tempat tinggal dan aktivitas. Terbatasnya 

tanah membuat harga tanah khususnya di kota-kota besar semakin meningkat. Masyarakat 

ekonomi lemah menjadi pihak yang menjadi korban karena ketersediaan pemukiman yang 

terjangkau semakin menipis, disamping itu pemerintah yang mempunyai tanggung jawab untuk 

melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat memerlukan lahan untuk 

pembangunan seperti infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, perumahan rakyat dan lain 

sebagainya. Permasalahan tersebut mengakibatkan hambatan untuk percepatan pembangunan.  

Di samping itu terjadi permasalahan yang cukup serius terhadap penguasaan dan 

kepemilikan lahan yang masih cukup timpang, ketimpangan penguasaan tanah antara golongan 

ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Tanah dijadikan komoditas yang diperjualbelikan 

oleh spekulan tanah sehingga terjadi peningkatan harga tanah yang tidak terkendali. Lahan 

pertanian untuk pangan menjadi semakin menipis karena masyarakat cenderung menjual tanah 

pertaniannya karena merasa mengusahan tanah pertanian tidak memberikan keuntungan yang 

berarti. Hal tersebut menjadi sesuatu yang kontraproduktif terhadap pembangunan karena 

pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan menjadi sesuatu yang tidak sederhana dan 

memakan biaya tinggi. 

Selain pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara, pemerintah juga memerlukan tanah 

dalam pemenuhan program strategis/prioritas seperti perumahan dan pemukiman, 

pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi dan pangan, infrastruktur, 

konektivitas, dan kemaritiman serta pembangunan wilayah pada umumnya. Keterbatasan tanah 

dalam konteks lahan ini menjadi permasalahan utama dalam pencapaian program strategis 

tersebut yang pada akhirnya perlu upaya terobosan dengan perlunya pembentukan Bank Tanah. 

Upaya ini harus terus dilakukan mengingat juga banyaknya permasalahan dalam pengadaan tanah 
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untuk kepentingan umum, dimana sangat sulit mendapatkan lahan dan mengantisipasi 

melonjaknya harga tanah seiring berlangsungnya proses pengadaan tanah dalam setiap kegiatan 

pembangunan di negara kita.   

Transformasi kelembagaan pengelola pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional menjadi 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  Nasional pada Kabinet Kerja 

Pemerintahan Joko Widodo, menjadikan tugas dan kewenangan menjadi semakin besar, untuk 

mengusung visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu kedaulatan pangan dan kemandirian 

ekonomi, yang saat ini akan dicapai dengan program prioritas reforma agraria, pengadaan tanah 

dan legalisasi asset. Bahkan di awal pembentukan kementerian ini, Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa beberapa fokus kerja kementerian 

adalah terkait penanganan sengketa tanah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 

pembentukan bank tanah, penyediaan lahan untuk pembangunan dan penataan struktur 

organisasi kementerian.  Mengingat hal tersebut wacana pembentukan bank tanah terus mengalir 

mulai tahun 2014.  

Dalam Sumardjono, 2008 disebutkan bahwa gagasan untuk membentuk bank tanah sudah 

muncul pada tahun 80-an.  Di Indonesia kegiatan yang dapat disebut sebagai embrio bank tanah, 

antara lain adalah JIEP (Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung) di Jakarta dan SIER (Surabaya 

Industrial Estate Rungkut) di Surabaya. 

 

B. Konsep tentang Bank Tanah 

Pengertian Bank Tanah sebagaimana yang tercantum dalam buku “the best practise land 

bank” adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk mempromosikan revitalisasi (menghidupkan 

kembali) lingkungan dari property, khususnya untuk penataan kembali pemilikan dan 

penggunaan, perumahan dan pemukiman di perkotaan, selain itu beberapa pembangunan yang 

mengarah ke sebuah industri/komersial sebagai penerapan dari kewenangan bank tanah.  

Berdasarkan pendekatan literatur, maka defenisi dan kegiatan bank tanah dapat berupa: 

a. Bank tanah dalam konteks sektor publik sebagai suatu strategi pemerintah untuk menangani 

pembaharuan kota (urban renewal), melestarikan ruang terbuka dan menstabilkan nilai tanah 

milik pada area tertentu; 

b. Secara teknis bank tanah adalah praktik pembelian/pengambil alihan tanah dengan maksud 

dikembangkan/dimatangkan guna memenuhi kebutuhan pembangunan di kemudian hari;  

c. Bank tanah adalah konsep yang terkait dengan mengakses tanah untuk keperluan penyediaan 

layanan publik untuk perumahan, industri, pertanian, dengan pengelolaan lahan, 

mengarahkan pasar tanah serta mencegah spekulasi tanah. 

Sumardjono (2008), menyatakan bahwa secara umum lembaga bank tanah dimaksudkan 

sebagai setiap kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah, yang akan dialokasikan 

penggunaannya di kemudian hari. Dilihat dari fungsinya, lembaga bank tanah dapat dibagi 

menjadi dua kategori, yakni: lembaga bank tanah umum (general land banking) dan lembaga bank 

tanah khusus (special atau project land banking). 

Menurut Ranitya Ganindha (2015), menyebutkan bahwa Bank Tanah adalah salah satu sarana 

manajemen sumber daya yang penting untuk meningkatkan produktivitas pemanfaatan tanah. 
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Metode yang diusung dalam bank tanah adalah kontrol pasar dan stabilisasi tanah pasar lokal. 

Bank tanah menjamin ketersediaan tanah untuk pelbagai keperluan pembangunan di masa yang 

akan datang, efisiensi APBN/APBD, mengurangi konflik dalam proses pembebasan tanah dan 

mengurangi dampak buruk liberalisasi tanah. Manajemen bank tanah berhubungan dengan 

bagaimana perencanaan, pengor-ganisasian, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan terhadap 

kegiatan bank tanah dalam mewujudkan tujuan bank tanah. Didukung oleh regulasi yang 

memadai dan kelembagaan yang kuat, manajemen bank tanah pada akhirnya bisa mewujudkan 

enam fungsi bank tanah, yaitu penghimpun tanah (land keeper); sebagai pengaman tanah (land 

warrantee); sebagai pengendali penguasaan tanah (land purchase); sebagai pengelola tanah (land 

management); sebagai penilai tanah (land appraisal); dan sebagai penyalur tanah (land 

distributor). Kegiatan bank tanah secara konseptual harus memuat kebijakan dan strategi 

optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan tanah.  

Sumber-sumber tanah yang akan digunakan sebagai simpanan dalam bank tanah adalah 

tanah-tanah yang telah diklasifikasi dan diinventarisir oleh lembaga pertanahan yang 

berwenang/BPN dan melekat hak atas tanah di dalamnya. Sumber-sumber tanah tersebut di 

antaranya adalah tanah terlantar, tanah aset pemerintah, tanah erfacht, tanah absentee, tanah 

fasilitas sosial atau tanah fasilitas umum, tanah aset BUMN/BUMD dan tanah sitaan. Mekanisme 

perubahan hak atas tanah tersebut sehingga menjadi aset pemerintah dilakukan melalui akuisisi 

atau jual beli, tukar guling, hibah, pencabutan hak, dan pembelian pada KPKNL. 

Untuk lebih memberikan kejelasan gambaran bank tanah dapat diperbandingan dengan bank 

konvensional pada umumnya, sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Perbedaan Bank Tanah dan Bank Konvensional 

 

PERSAMAAN PERBEDAAN 

Dari segi fungsinya, keduanya dapat 
menyimpan aset; membantu stabilisasi 
pasar sekunder; memegang cabang modal. 

Bank tanah khusus untuk menyimpan sekaligus 
mengelola tanah. 
Bank konvensional: menyimpan sekaligus 
mengelola uang dan benda berharga serta surat 
berharga lainnya. 

dari segi pelaksanaannya, keduanya dapat 
dijalankan, baik oleh pemerintah maupun 
swasta. 

Bank konvensional fokus pada pasar nasional 
dan internasional. Bank tanah fokus pada 
stabilisasi lingkungan dan masyarakatserta 
perencanaan penggunaan tanah. 

Dari segi operasionalisasinya, keduanya 
beroperasi dalam kerangka regulasi 

Bank konvensional lebih profit oriented. Bank 
tanah; prioritasnya, nirlaba meskipun ada juga 
yang profit oriented terutama yang dikelola oleh 
swasta. 

Sumber: Bernhard Limbong, 2013 dalam Ranitya Ganindha (2015) 
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C. Prinsip Dasar dan Tujuan Pembentukan Bank Tanah 

Prinsip dasar dari pembentukan bank tanah diarahkan sebagai berikut: 

a. Bahwa pelaksana kegiatan bank tanah perkotaan di arahkan sebagai upaya 

memberdayakan tanah sebagai kekayaan bangsa Indonesia untuk pencapaian 

kesejahteraan rakyat. Hal ini dimaksudkan bahwa tanah yang merupakan aset bangsa 

harus dapat dimanfaatkan seadil dan seoptimal mungkin guna mencapai tujuan bersama 

yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 

b. Dalam upaya mewujudkan lembaga pertanahan, maka peranan pemerintah sangat 

diperlukan, secara yuridis formal memang sudah menjadi kewenangan pemerintah untuk 

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah serta 

pemeliharaan tanah. 

c. Lembaga bank tanah dapat memberikan jaminan ketersediaan tanah dengan  peningkatan 

daya guna dan hasil guna dalam pemanfaatan tanah, dan mempertimbangkan kondisi fisik 

tanah, sekaligus rasio keseimbangan distribusi tanah dengan menyelaraskan kepentingan 

individu, masyarakat, pemerintah dan swasta serta senantiasa memperhatikan fungsi 

social tanahdalam konteks pembangunan kota yang berkelanjutan. 

d. Agar kegiatan bank tanah dapat mencapai pemanfaatan tanah yang optimal dan mampu 

meningkatkan kesejahteraan pemilik tanah, caranya adalah melibatkan secara aktif para 

pemilik tanah dalam manajemen lembaga bank tanah. 

Sementara pembentukan bank tanah adalah sebagai salah satu alternatif pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum, mempunyai tujuan, antara lain: 

a. Menjamin terwujudnya tujuan yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu 

bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang perwujudannya adalah 

pembangunan nasional yang berkelanjutan, adil, dan merata bagi kepentingan rakyat 

banyak; 

b. Sebagai instrument untuk melaksanakan berbagai kebijakan pertanahan dan mendukung 

pengembangan wilayah secara efisien dan efektif; 

c. Mengendalikan pengadaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adil dan wajar 

dalam melaksanakan pembangunan. 

Selain itu, yang menjadi tujuan khusus bank tanah adalah: 

a. Menyediakan tanah siap bangun baik secara fisik maupun secara administratif, yaitu tanah 

yang akan dijual telah dilengkapi dengan sertifikat hak atas tanah; 

b. Menyediakan tanah untuk berbagai keperluan terutama lokasi pembangunan permukiman 

untuk golongan menengah kebawah, mampu mengendalikan harga tanah serta 

memberantas spekulasi tanah. 

 

D. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

Sebagaimana diketahui, tujuan utama kebijakan pertanahan adalah penyediaan tanah 

yang dibutuhkan untuk pembangunan dalam lokasi yang tepat, pada saat yang tepat, dan 

dengan harga yang wajar (Sumardjono 2008). Untuk mengendalikan harga tanah yang 
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merupakan salah satu tugas dalam rangka pelaksanaan kebijakan pertanahan, pemerintah 

dapat melakukan pemerintah dapat melakukan intervensi melalui berbagai cara/teknik, 

seperti: 

1. pengadaan tanah; 

2. regulasi/pengaturan penatagunaan tanah; 

3. penyediaan, pematangan, dan penyaluran tanah melalui lembaga Bank Tanah (land 

banking); dan  

4. kebijakan perpajakan.  

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa pengadaan tanah adalah 

kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada 

pihak yang berhak. Obyek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, 

bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. 

Sedangkan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang 

harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. 

Aspek pengadaan tanah merupakan hal penting yang menjadikan Bank Tanah sebagai 

solusi untuk penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Masalah 

sulitnya mencari tanah, pemberian ganti rugi, dan pembiayaan yang besar dalam pengadaan 

tanah semakin menguatkan perlunya pembentukan bank tanah di Indonesia. 

Proses pengadaan tanah secara konvensional mempunyai masalah karena lamanya 

waktu untuk memulai pembangunan, hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak mempunyai 

cadangan tanah yang dapat digunakan untuk memulai proses pembangunan sesegera 

mungkin. Berbelitnya proses pembebasan tanah menyebabkan proses pembangunan menjadi 

lama. Dengan adanya Bank Tanah diharapkan terjadi akselerasi proses pengadaan tanah untuk 

pembangunan karena tanah potensial sudah tersedia melalui mekanisme bank tanah. 
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Gambar 1. Prosedur Pengadaan Tanah 

 

Sebagaimana diilustrasikan pada gambar di atas proses pengadaan tanah meliputi 

beberapa prosedur yang menyita waktu dan tenaga melibatkan institusi lintas sektoral. Pada 

diagram tersebut terdapat 3 tahap dalam proses pengadaan tanah yaitu perencanaan, 

persiapan dan pelaksanaan. Di Provinsi Banten tahapan-tahapan tersebut seperti yang diatur 

dalam Peraturan Gubernur Propinsi Banten No. 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di 

Propinsi Banten yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahapan Perencanaan 

Dalam membuat dokumen perencanaan, Instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi 

dan minta bantuan Instansi terkait atau tenaga profesional dalam mencari data luas tanah, 

letak dan status tanah antara lain berupa:  

- menentukan titik koordinat obyek pengadaan tanah 

- perkiraan jumlah bidang  

- status tanah yang terdaftar dalam obyek 

- luas tanah 

Kegiatan ini dibiayai oleh instansi yang memerlukan tanah. 

2. Tahapan Persiapan 
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Setelah dokumen perencanaan diterima oleh Gubernur, ditandai dengan bukti penerimaan 

yang diberikan kepada instansi yang memerlukan tanah. Selanjutnya dalam waktu 10 hari 

Gubernur membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat.  

Pada tahapan persiapanini juga dilaksanakan kegiatan pemberitahuan rencana 

pembangunan kepada pihak yang berhak dan pihak terdampak (Sosialisasi). Dalam 

prakteknya di Propinsi Banten pemberitahuan rencana pembangunan bisa dilaksanakan 

beberapa kali, bisa siang atau malam di tempat yang disepakati sesuai dengan kultur 

masyarakat setempat ditambah pengumuman di surat kabar setempat. 

Pada tahapan ini juga dilakukan Pendataan Awal yang dilaksanakan oleh Tim 

Persiapan dalam waktu 30 hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan rencana 

pembangunan.Produk Pendataan Awal adalah   Daftar/data sementara obyek dan subyek 

dalam lokasi rencana pembangunan yang di tandatangani oleh KetuaTim Persiapan. 

Konsultasi Publik dilakukan setelah pendataan awal, pada saat konsultasi publik ini 

pihak yang berhak pasti sudah menanyakan berapa ganti ruginya dan bahkan menanyakan 

dan atau minta dokumen perencanaan untuk dibuka berapa anggaran ganti kerugian yang 

tercantum dalam dokumen perencanaan. Pada tahapan konsultasi publik maksud dan 

tujuan rencana pembangunan disampaikan oleh Instansi yg memerlukan tanah, tahapan 

dan waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah disampaikan oleh Pemda Provinsi, 

peran penilai, insentif perpajakan, obyek yg dinilai ganti kerugian dan bentuk ganti rugi 

disampaikan oleh BPN, sedangkan menyangkut hak dan kewajiban disampaikan oleh 

Kanwil Kemenkumham. 

Konsultasi Publik diikuti dengan konsultasi publik ulang dengan tujuan mengundang 

pihak-pihak yang berkeberatan dan bila perlu dilakukan door to door. Kesepakatan 

dan/atau ketidak sepakatan atas lokasi rencana pembangunan dituangkan dalam Berita 

Acara disertai alasannya yang ditandatangani oleh para pihak dan Tim Persiapan. 

3. Tahapan Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan meliputi 11 sub kegiatan yaitu: 

a. Penyiapan pelaksanaan 

b. Inventarisiasi dan Identifikasi 

c. Pengumuman 

d. Verifikasi Peta Bidang dan Daftar Nominatif 

e. Pengadaan Peniliai Pertanahan 

f. Penaksiran Ganti Kerugian 

g. Pemberitahuan Besarnya Ganti Kerugian dan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian 

h. Validasi 

i. Pembayaran Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak 

j. Penitipan Uang ganti kerugian ke Pengadilan 

k. Penyerahan Hasil 

Di samping banyaknya tahapan yang harus dilalui dalam proses pengadaan tanah, 

terdapat beberapa hambatan yang menyertai proses pengadaan tanah tersebut antara lain: 

- Banyaknya tanah fasos/fasum yang belum jelas statusnya; 
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Fasilitas sosial dan fasilitas umum masih banyak yang belum jelas pemiliknya sehingga 

kesulitan dalam menentukan subjek penerima ganti rugi. 

- Tanah Instansi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; 

Banyak tanah instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum diinventaris 

secara baik sementara di lapangan, bidang tanah aset pemerintah tersebut sudah 

diokupasi oleh masyarakat 

- Tanah wakaf; 

Ketidakjelasan status tanah wakaf juga menyebabkan kesulitan dalam proses 

pemberian ganti rugi karena banyak tanah wakaf yang belum didaftarkan sehingga 

rentar terjadi konflik. 

- Keberatan terhadap penilaian ganti rugi; 

Meskipun proses penilaian ganti rugi sudah dilaksanakan oleh badan penilai 

independen masih saja di lapangan ditemui beberapa pihak yang keberatan terhadap 

besarnya ganti rugi. 

- Adanya pengarapan terhadap tanah Negara yang belum jelas statusnya; 

Tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati hak private diatasnya, misalnya tanah 

bekas HGU yang belum diperpanjang  namun pada kenyataannya banyak masyarrakat 

yang menggarap tanah tersebut sementara proses hukum masih berjalan. 

- Terdapat tanah sisa yang belum dibayar; 

Tanah sisa pembebasan tanah yang sudah tidak mungkin dikelola secara produktif 

karena tertutupnya akses atau luas yang sangat minim untuk dikelola belum bisa 

dibayarkan ganti ruginya 

- Terdapat tanah yang pemiliknya susah diidentifikasi; 

Belum semua bidang tanah terdaftar menyebabkan kesulitan identifikasi pemilik 

tanah.  

- Terdapat Kuburan Keramat; 

Kepercayaan dan kondisi sosial atas seuatu yang dianggap keramat terkadang 

menyulitkan dalam proses pengadaan tanah terutama jika lokasi tanah yang akan 

dijadikan objek pembangunan melalui atau memakai tampat-tempat yang  

dikeramatkan. 

- Jalan Desa yang belum jelas status tanahnya; 

Terdapat jalan-jalan desa yang statusnya belum jelas karena seperti kebiasaan 

masyarakat desa di Indonesia pada umumnya jalan untuk akses warga desa merupakan 

hasil kesepakatan sosial warga setempat namun dengan adanya nilai ganti rugi yang 

akan diterima kesepakatan kesepakatan tersebut tidak dipatuhi lagi oleh para individu 

yang merasa berhak untuk menerima ganti rugi. 

- Tanah Kehutanan; 

Adanya penguasaan individu terhadap tanah diatas kawasan hutan mengakibatkan 

proses ganti rugi menjadi tidak sederhana. Di satu sisi kawasan hutan merupakan 

kawasan yang diperuntukkan untuk kelestarian hutan di sisi lain kawasan tersebut 

dihuni dikuasai dan dibudi dayakan tidak sesuai peruntukannya. Masyarakat yang 
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menghuni merasa berhak menerima ganti rugi namun status tanah yang merupakan 

kawasan kehutanan menimbulkan konsekuensi bahwa tanah tersebut bisa 

dimanfaatkan selain untuk peruntukannya setelah terdapat SK pelepasan kawasan 

hutan. 

- Terdapat perubahan trase di tengah pelaksanaan. 

Proses Pengadaan tanah terkadang terjadi dinamika disesuaikan dengan kondisi 

lapangan contohnya terjadi perubahan jalur jalan tol pada proses pembangunan 

sementara proses pengadaan tanah sudah berlangsung.  

Bertolak dari hambatan dan kendala diatas proses pengadaan tanah mengalami 

hambatan utamanya pada proses penentuan penerima ganti rugi karena peraturan yang 

multitafsir sehingga pelaksana lapangan mengalami kesulitan untuk menentukan siapa 

yang berhak atas ganti rugi tersebut. Hal tersebut juga disebabkan jumlah bidang terdaftar 

yang masih minim sehingga penerima ganti rugi harus ditelusuri lagi secara seksama dan 

teliti untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. 

Hambatan dan masalah terebut mengakibatkan proses pengadaan tanah menjadi 

terlambat dan melenceng dari perencanaan maupun waktu dalam Standar Operasioan 

Prosedur (SOP) sehingga terjadi pembengkakan biaya. 

Kebutuhan akan tanah dalam program pemerintah melalui proyek strategis nasional 

akan semakin meningkat setiap tahunnya. Peran Bank Tanah sebagai penyedia dan 

pengelola tanah akan semakin dirasakan dan potensi Bank Tanah untuk ikut andil dalam 

mempermudah proses pembangunan akan semakin dibutuhkan kedepannya. Program 

strategis nasional yang sedang berlangsung saat ini meliputi, pengembangan Kawasan 

Ekonomi Khusus, Proyek Infrastruktur, Proyek Pembangunan dan Pembanguan Pusat 

Transportasi. Secara lebih rinci jenis kegiatan tersebut meliputi: 

1. Kawasan Ekonomi Khusus; meliputi pembangunan 11 kawasan ekonomi khusus dan 17 

kawasan pengembangan industri. Sebagai contoh KEK Bitung, Provinsi Sulawesi Utara 

yang akan memiliki luas 92,96 Ha dan akan fokus pada kegiatan industri dan logistik. 

2. Proyek Infrastruktur; meliputi 69 proyek infrastruktur jalan tol dan 5 proyek 

infrastruktur non jalan tol. Sebagai contoh Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi dengan 

panjang 156 Km diperkirakan membutuhkan lahan seluas 1.325 Ha. 

3. Proyek Pembangunan; meliputi pembangunan 60 bendungan, 8 proyek air minum 

dan 3 proyek satu juta rumah. Sebagai contoh pembangunan 12 unit rumah susun di 

Kabupaten Pasuruhan yang membutuhkan luas mencapai 1.630,05 m2. 

4. Pembangunan Pusat Transportasi; meliputi 22 proyek prasarana kereta api, 7 proyek 

bandar udara dan 10 proyek pelabuhan. Sebagai contoh Pelabuhan Patimban, Provinsi 

Jawa Barat membutuhkan lahan setidaknya seluas 360 Ha. 

E. Landasan Hukum Berdirinya Badan Pengelola Bank Tanah Nasional 

Peraturan Perundang-Undangan yang ada sebenarnya telah mengamanatkan berdirinya 

bank tanah,  Peraturan-peraturan tersebut antara lain: 

1. Berdasarkan UUD negara Republik Indonesia pasal 4 dan 33 ayat 3 hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh negara. Tanah seperti yang telah disampaikan pada penjelasan 
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sebelumnya merupakan hajat hidup orang banyak karena pengaturan tanah berkaitan 

dengan pengaturan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini negara perlu untuk mengatur 

pengelolaan dan pemanfaatannya. 

2. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 pada pasal 2 mengamanatkan adanya 

Badan Penguasa Tanah yang dapat ditafsirkan perlunya dibentuk badan yang mengelola 

tanah negara sedangkan pada pasal 6 mengamanatkan adanya fungsi sosial atas tanah. 

3. Undang-undang no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

memuat definisi mengenai instansi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 

untuk kepentingan umum, dan hal tersebut merupakan kebutuhan dalam mempercepat 

proses pembangunan. 

4. Undang-undang no 17 Tahun 2007 tentang RPJP tahun 2005 – 2025 juga menyinggung 

tentang pembentukan badan pengelola tanah yang diamanatkan pada Perpres No 2 tahun 

2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 yang mengamanatkan pemerintah harus membentuk 

Bank Tanah sebelum tahun 2019. 

F. Potensi Pencadangan Tanah Objek Bank Tanah serta Mekanisme Pengelolaan 

Tanah obyek bank tanah menurut Maria Sumardjono (2008),  disebutkan bahwa 

lembaga bank tanah dapat memperoleh tanah melalui jual beli, pengadaan tanah/pencabutan 

hak atas tanah, dan cara-cara lain, misalnya tukar menukar atau perolehan melalui atau 

sebagai akibat penelantaran tanah. Terkait adanya wacana lembaga bank tanah umum dan 

bank tanah khusus maka alternative perolehan tanah untuk Negara Indonesia dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Terhadap kegiatan bank tanah khusus, maka perolehan tanahnya dapat dilaksanakan 

melalui dua cara, yaitu pengadaan/pencabutan hak atas tanah dan jual beli. 

b. Terhadap kegiatan lembaga bank tanah umum yang sesuai dengan sifatnya, 

penggunaannya belum dapat ditentukan pada saat proses perolehannya, maka 

perolehannya sebaiknya dilakukan secara jual beli 

Lebih lanjut disampaikan bahwa, obyek lembaga bank tanah adalah tanah Negara atau 

tanah hak. Tanah Negara  tersebut antara lain dapat berasal dari bekas tanah hak erfpacht, 

bekas tanah partikelir, tanah hak guna usaha yang tidak diperpanjang lagi, serta tanah-tanah 

terlantar, dll.  

Bank Tanah adalah badan/instansi pemerintah yang melaksanakan pengelolaan tanah 

secara terpadu, meliputi perencanaan, perolehan, pengembangan, pembangunan, 

pembangunan, penggunaan, pemanfaatan, serta pengamanan dan pemeliharaan. Tujuan 

pembentukan badan tersebut adalah untuk menjamin tersedianya tanah bagi pembangunan, 

perekonomian, dan kepentingan umum sebagai instrumen pengendali harga tanah, menjaga 

keseimbangan penguasaan tanah, serta mengelola tanah cadangan umum negara (TCUN). 

Sumber Objek Tanah yang dapat menjadi aset bank tanah adalah sebagai berikut: 

a. Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) 

b. Tanah aset pemerintah yang belum dimanfaatkan 

c. Tanah timbul, tumbuh, maupun bekas pertambangan 

d. Tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang ataupun konsolidasi tanah 
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e. Tanah pelepasan kawasan hutan 

f. Tanah dari proses pengadaan langsung, pengadaan untuk kepentingan umum, ataupun 

hibah serta sumbangan yang sejenis 

Tanah yang merupakan Cadangan Umum Negara dapat diperoleh dari tanah terlantar, 

tanah erpacht, tanah absentee, dan tanah kelebihan maksimum. 

a. Tanah Terlantar 

Definisi tanah terlantar diatur pada pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah 

Terlantar. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan oleh negara berupa Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar 

penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak 

dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar 

penguasaaannya. Tanah yang tidak termasuk sebagai objek penertiban tanah terlantar 

sebagaimana diatur dalam pasal 2 PP Nomor 11 Tahun 2010 adalah tanah Hak Milik atau 

Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak 

dipergunakan sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, dan tanah yang 

dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus 

maupun belum berstatus Barang Milik Negara/ Daerah yang tidak sengaja tidak 

dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. 

b. Tanah Absentee 

Tanah Absentee adalah tanah pertanian yang dimiliki oleh perorangan dan keluarga yang 

berdomisili di luar kecamatan tanah tersebut berada. Di dalam UUPA dijelaskan bahwa 

seseorang/keluarga tidak diijinkan memiliki tanah absentee namun pada praktiknya 

ketentuan tersebut sering dilanggar, dan pelanggaran tersebut sulit dibuktikan 

dikarenakan proses jual beli lahan pertanian di bawah tangan dan tidak didaftarkan, 

penyiasatan kartu identitas maupun pembuatan surat kuasa mutlak. 

c. Tanah bekas Erpacht dan Hak Guna Usaha (HGU) 

Tanah bekas HGU yang tidak diperpanjang pada prinsipnya menjadi tanah negara dan 

menjadi objek Land Reform. Individu yang berkepentingan bisa menguasai dan 

memanfaatkannya dengan menggunakan pola Redistribusi Tanah. 

d. Tanah kelebihan maksimum 

Adanya pembatasan kepemilikan tanah pribadi sebenarnya menjadi potensi aset Bank 

Tanah. Namun pada kenyataannya deteksi tanah kelebihan maksimum tidak bisa 

dilakukan dengan baik karena minimnya data pertanahan yang ada serta kurangnya 

kekuatan eksekusi jika kelebihan maksimum tersebut ditemukan. 

e. Sumber objek tanah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. 

 

Tabel 2. Sumber-Sumber Tanah Bagi Bank Tanah 

No Sumber Tanah Jenis Hak Mekanisme Perolehan 

1. Tanah Terlantar HGU, HGB, Tanah 

Ulayat 

Akuisisi/jual beli 
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2. Tanah Aset Pemerintah HGB Akuisisi/jual beli 

3. Tanah HGU HGU Akuisisi/jual beli 

4. Tanah Absentee Hak Milik Akuisisi/jual beli 

5. Tanah Fasos/Fasum HPL Pengembang Hibah 

6. Tanah Aset 

BUMN/BUMD 

HGU, HGB Akuisisi/tukar guling 

7. Tanah Sitaan Aset BPPN, Sitaan 

bank, putusan 

pengadilan 

Pencabutan Hak, 

pembelian pada 

KPNKL 

 Sumber: Bernhard Limbong, 2013 

Kementerian ATR/BPN selaku institusi yang menbentuk Bank Tanah, memiliki sumber 

tanah potensial. Karena belum adanya fungsi land manager, potensi tanah ini menjadi tanah 

yang terlantar, sehingga diperlukan percepatan pembentukan Bank Tanah agar tanah terlantar 

dapat dioptimalkan untuk pembangunan.  

 

Tabel 3. Potensi Tanah Terlantar sebagai Cadangan Bank Tanah 

Kategori HGU HGB HP HPL Izin Lokasi Jumlah 

K1 125.758,76 40.676,29 3.503,38 338.033,00 469,37 508.440,80 

K2 75.956,98 5.200,18 56,53 8,90 1.516.415,35 1.597.637,94 

K3 578.576,74 14.781,37 3.033,57 46.792,82 0 596.391,68 

K4 271.494,28 1.923,28 0 0 73.336,69 346.754,25 

K5 76.095,74 353,88 0 0 0 76.449,62 

Jumlah 1.127.882,50 62.935,00 6.593,48 338.041,90 1.590.221,41 3.125.674,29 

 

Kategori Keterangan 

K1  Belum penertiban  dan belum berakhir haknya 

K2  Belum penertiban dan sudah berakhir haknya atau izin lokasinya 

K3 Sudah penertiban, namum belum dilanjutkan ke tahapan selanjutnya 

K4  Sudah usulan penerapan tanah terlantar (dalam status quo) 

K5  Sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar 

 

Keterangan *) dari luas tanah terlantar seluas 76.449,62 Ha, yang berstatus tidak ada gugatan 

dan siap dikelola (clean and clear) seluas sekitar 23.703,89 Ha. Sisanya sekitar 52.745,73 Ha 

masih terdapat gugatan di pengadilan. 

 

Salah satu manfaat Bank Tanah adalah mendukung pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum. Diharapkan dengan adanya Bank Tanah proses pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum dapat berjalan lebih cepat dan lebih efektif. Percepatan tersebut 

dikarenakan Bank Tanah merupakan instrumen yang menampung tanah yang nantinya aset 

tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan. 
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Dalam prakteknya bank tanah mempunyai sejumlah masalah terkait pembiayaan 

operasional terutama kaitannya pada ketersediaan dana pada awal pembentukan, bagaimana 

menyeimbangkan tujuan dan sumber daya keuangan dan kebutuhan sumber daya pendanaan 

skala besar, sehingga efektifitas operasional bank tanah bergantung pada sumber dana yang 

stabil dan berkelanjutan. 

Dengan adanya bank tanah pemerintah dapat memperoleh tanah sebelum adanya 

kebutuhan, bank tanah memungkinkan untuk menyediakan tanah untuk kepentingan publik 

dengan relatif murah, mengarahkan pola pembangunan sesuai tata ruang, mengendalikan 

pasar tanah, mencegah spekulasi tanah dan melakukan perbaikan dalam rangka 

pengembangan lahan pedesaan dan perkotaaan. 

G. Skema Kelembagaan untuk Implementasi Bank Tanah di Indonesia 

Organ penyelenggara Bank Tanah Nasional (BATANAS) terdiri dari Komite Bank Tanah, 

Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana.  Komite Bank Tanah ditetapkan oleh Presiden dan 

Ketua Komite dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional, sedangkan anggota terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) dan dapat ditambah menteri lain yang terkait. Komite Bank Tanah 

ini mempunyai kewenangan dalam menetapkan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana. 

Mengingat strategisnya tugas pokok dan fungsi BATANAS maka diperlukan struktur Dewan 

Pelaksana Bank Tanah yang mampu untuk mengakomodir pengelolaan asset, perencanaan 

dan pengembangan, pemanfaatan lahan dan bidang keuangan sebagai daya dukung 

pelaksanaan tugas. Mengingat hal tersebut Dewan Pengawas terdiri dari Kepala BATANAS dan 

beberapa Deputi serta Satuan Pengawas Internal.  

Melihat aspek Strategis BATANAS dalam pembangunan nasional sebagai upaya 

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

maka dipandang perlu BATANAS berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan 

regional dalam Negara Republik Indonesia. 
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Struktur Organisasi selengkapnya seperti gambar di bawah. 

 

 
Gambar 2.  Struktur Organisasi BATANAS 

 

Kewenangan, hak dan kewajiban BATANAS dapat diuraikan sebagai berikut: 

Kewenangan BATANAS 

1. Sebagai operator utama penghimpun dan pengelola tanah di Indonesia; 

2. Badan yang memiliki kewenangan mandiri yang diatur dalam Peraturan Presiden; 

3. Dapat berpartisipasi dalam pembuatan tata ruang; 

4. Dapat mengembangkan pemanfaatan tanah dengan pihak ketiga; 

5. Dapat ditunjuk sebagai land manager tanah milik pemerintah maupun pihak lain; 

6. Dapat melakukan investasi dan membentuk Unit Usaha Mandiri. 

 

Hak BATANAS 
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1. Dapat memiliki tanah dengan status HPL dan dapat dimanfaatkan dengan meletakkan 

HGB, HGU dan Hak Pakai di atas HPL badan; 

2. Dapat memperoleh sumber pendanaan dari APBN; 

3. Sebagai badan/instansi pemerintah dapat tidak dikenakan pajak perolehan dan 

kepemilikan tanah (BPHTB dan PBB) sebelum dimanfaatkan oleh pihak ketiga; 

4. Dapat memperoleh tanah melalui penetapan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/BPN dari sumber yang sah; 

5. Dapat memperoleh pendapatan dan keuntungan yang dikelolla langsung oleh badan. 

 

Kewajiban BATANAS 

1. Menyediakan tanah untuk program pembangunan dan kepentingan umum; 

2. Melakukan perencanaan dan pengembangan tanah untuk meningkatkan produktivitas; 

3. Menjaga pemanfaatan tanah sesuai dengan tata ruang; 

4. Menjaga stabilitas harga tanah untuk mendukung kepentingan umum dan masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR); 

5. Memfasilitasi dunia usaha dalam melakukan investasi dengan menyediakan tanah lebih 

efisien dan efektif. 

 

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) merupakan Badan Layanan Umum (BLU) 

dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang didirikan pada 

tanggal 23 Desember 2016. Keberadaan LMAN dimaksudkan untuk mengoptimalkan 

manajemen asset Negara. Tugas LMAN yaitu; mengelola asset Negara, merencanakan 

pendanaan dan pendayagunaan lahan sebagaimana fungsi Bank Tanah dan pembayaran ganti 

kerugian akibat pengadaan tanah. Alokasi pembiayaan merupakan bagian dari investasi. 

Kegiatan lebih pada pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan jalan TOL, 

bendungan dan transportasi lainnya. Selama ini lebih pada pendanaan jalan TOL untuk 

menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Kegiatan melalui APBN Perubahan 

tahun 2016 sebesar 16 trilyun untuk mendukung pengadaan tanah dan APBN Perubahan 2017 

untuk pembebasan tanah dan 50 proyek lainnya.Pembangunan infrastruktur untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan infrastruktur dalam RPJMP 2015-2019 sebesar 4.796 

Trilyun, dengan alokasi 41% dari APBN/APBD, 22% BUMN dan 37% dari pihak Swasta.  

Mengingat apa yang dilakukan oleh LMAN tersebut sebenarnya belum merupakan Bank 

Tanah tetapi lebih pada pengelolaan aset negara dalam mendukung Proyek Strategis Nasional. 

 BATANAS yang berfungsi sebagai land manager yaitu sebagai penyedia dan pengelola aset 

tanah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk proses pembangunan sekaligus dapat 

mengendalikan harga tanah dan kesesuaian dengan arahan tata ruang. LMAN yang lebih fokus 

pada aset manager nantinya dapat bersinergi dengan BATANAS sehingga proses pembanguan 

akan lebih cepat, mudah dan menghasilkan hasi yang optimal. 
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Tabel  4.  Perbedaan BATANAS dan LMAN 

N
o 

Faktor BATANAS LMAN 

1. Tujuan dan 
Fungsi 

Pengelolaan dan penyedia tanah untuk 
pembangunan dunia usaha dan fungsi 
sosial 

Mengoptimalkan 
manajemen aset negara 
untuk kepentingan 
umum 

2 . Objek Tanah yang dapat menjadi objek 
BATANAS seperti; 
- Tanah Cadangan Umum Negara 

(TCUN); 
- Tanah aset pemerintah yang belum 

dimanfaatkan; 
- Tanah yang terkena kebijakan 

perubahan tata ruang atau pun 
konsolidasi tanah; 

- Tanah pelepasan kawasan hutan; 
- Tanah dari proses pengadaan 

langsung; 
- Sumber objek tanah lainnya sesuai 

ketentuan perundang-undangan. 

- Barang Milik Negara; 
- Aset yang diperoleh 

dari pembiayaan BUN; 
- Aset hasil Pengadaan 

Tanah. 

3. Potensi 
untuk 
Pengelolaa
n 

Potensi tanah yang akan dikelola 
BATANAS sangat besar, dan pemanfaat 
tanah dapat digunakan untuk: 
- Infrastruktur; 
- Permukiman dan pengembangan kota 

baru; 
- Industri dan pariwisata; 
- Pertanian pangan dan fungsi sosial 

Tahun 2017 dianggarkan 
20 Triliyun untuk 
pembangunan 
infrastruktur 50 PSN 
yang terdiri dari: 
- 22 proyek jalan tol; 
- 1 proyek pelabuhan; 
- 3 proyek 

perkeretaapian; 
- 24 infrastruktur 

bendungan. 

4. Dasar 
Hukum 

- UUPA pasal 2 dan pasal 6; 
- UU No 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum; 

- UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJP 
Tahun 2005-2025; 

- Perores No 2 Tahun 2015 tentang 
RPJMN tahun 2015-2019. 

- PP No 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan 
Keuangan BLU; 

- PP No 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan 
BMN/D; 

- Perpres No 28 Tahun 
2015 tentang 
Kementerian 
Keuangan. 

5. Kewenanga
n/Fungsi 

- Melaksanakan pengelolaan tanah 
secara terpadu, meliputi perencanaan, 
perolehan, pengembangan, 
pembangunan, penggunaan, 
pemanfaatan serta pengamanan dan 
pemeliharaan; 

- Menjamin tersedianya tanah bagi 

- Menggali potensi 
return on asset; 

- Peningkatan PNBP 
dari BMN. 
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pembangunan, perekonomian dan 
kepentingan umum; 

- Sebagai instruyen pengendali harga 
tanah dan menjaga keseimbangan 
penguasaan tanah; 

- Pengelolaan tanah cadangan umum 
negara. 

6. Cakupan 
Aset 

- Aset tetap dan aset persediaan yang 
dapat berupa, tanah, bangunan, 
sarana dan prasarana, utilitas 
dan/atau aset lainnya; 

- Aset lain di luar tanah dan bangunan 
dapat berupa, kas, surat berharga, 
biaya dibayar dimuka, penyertaan 
dan aset lainnya yang diperoleh 
secara sah. 

- Bontang LNG, 19,3 
miliar; 

- Aset Eks BBO BBKU, 
147,6 miliar; 

- Lahan Tol; 
- Bangunan Apartemen 

di Casablanca, 96,3 
miliar. 

 

 

H. Potensi Kendala Operasional Bank Tanah di Indonesia 

Meskipun Bank Tanah merupakan sebuah lembaga yang diperlukan keberadaannya di 

Indonesia namun operasionalnya akan menemui berbagai kendala yang perlu dipikirkan bersama 

bagaimana cara mengeliminasi atau mereduksi kendala-kendala tersebut. Kendala utama 

implementasi Bank Tanah di Indonesia adalah: 

1. Administrasi Pertanahan di Indonesia yang masih lemah 

Seperti yang telah kita ketahui bersama, jumlah bidang tanah terdaftar dan terpetakan di 

Indonesia masih sangat minim. Hal tersebut penting kita cermati dalam pembentukan Bank 

Tanah di Indonesia. Jika kita tidak mengetahui dengan pasti siapa pemilik tanah dan dimana 

tanah yang dimilikinya sebagaimana tujuan utama dari kadaster, maka proses perolehan aset 

tanah dimanapun akan menjadi permasalahan besar.  Kelengkapan sistem administrasi 

pertanahan menjadi syarat mutlak dalam pengadaan tanah. Pada saat ini jumlah tanah terdaftar 

dan terpetakan di Indonesia masih dibawah 50 % dan sedang dikejar kuantitas maupun 

kualitasnya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Namun demikian 

kendala-kendala di lapangan dalam proses penentuan siapa yang berhak atas bidang tanah masih 

menjadi hal yang perlu dipikirkan bersama. Kerumitan sistem tenurial yang berdasarkan adat dan 

kebiasaan masyarakat lokal membuat sistem pendaftaran tanah di Indonesia tidak sederhana. 

Proses verifikasi yuridis pemilik tanah untuk menentukan siapa yang berhak atas sebidang tanah 

seringkali memakan waktu yang tidak sebentar dan kadang berujung pada konflik dan sengketa 

yang tidak berkesudahan. Untuk itu perlu dipikirkan proses penyederhanaan pendaftaran tanah 

yang memberikan jaminan keamanan bagi pelaksana tugas administrasi pertanahan tetapi juga 

melindungi hak-hak keperdataan pemilik tanah.  

 

2. Ketersediaan tanah cadangan umum negara (TCUN) belum bisa dideteksi secara maksimal. 

Lemah dan rumitnya administrasi pertanahan serta tenurial juga membuat sulitnya 

mendeteksi tanah-tanah cadangan umum negara. Sebagai contoh berakhirnya Hak Guna Usaha 

tidak secara otomatis tanah HGU tersebut menjadi tanah negara karena terkendala adanya hak 
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prioritas, perdebatan mengenai hak tersebut seolah tidak ada habisnya sehingga tidak 

memberikan kepastian hukum. Pemberian status tanah juga menjadi sebuah persoalan karena 

penetapannya tidak sederhana, Hal tersebut dikarenakan  harus melalui proses peradilan 

keperdataan yang rumit dan memakan waktu serta ketidaklengkapan sistem administrasi 

pertanahan kita untuk mendeteksi dimana ada tanah terlantar serta mekanisme yang sederhana 

untuk menentukan bidang tanah ditelantarkan atau tidak. Sebagai contoh Proses Penetapan 

Tanah Terlantar di Provinsi banten menunjukkan dari puluhan bidang tanah yang diusulkan 

terlantar oleh Kanwil BPN Provinsi Banten sebagian besar tidak bisa ditetapkan menjadi tanah 

terlantar dikarenakan prosedur penetapan  tanah terlantar menurut hakim di pengadilan masih 

cacat administrasi ataupun tanahnya diokupasi oleh pihak lain.  Demikian juga tanah absentee, 

selama ini tanah absentee tidak atau kurang menjadi bahasan yang  pokok dalam usaha reforma 

agraria. Kenyataannya banyak pihak, orang ataupun badan usaha, menguasai dengan jual beli 

tanah-tanah pertanian dengan melakukan penyelundupan hukum. Karena tidak menjadi prioritas 

penertiban dan pembiaran maka keberadaan tanah absentee ini menjadi semakin meluas dan 

dampaknya adalah isu-isu ketimpangan penguasaan lahan dan konversi lahan pertanian menjadi 

lahan non pertanian secara masif. Tiga contoh diatas sebenarnya adalah hasil dari 

ketidaklengkapan dan ketidak tertiban administrasi pertanahan di Indonesia. 

 

3. Aspek perencanaan tata ruang 

Ketidaksesuain antara tata ruang dan pembangunan sudah menjadi isu yang sering dibahas. 

Pembangunan seharusnya didahului dengan spatial planning. Dan spatial planning seharusnya 

diwujudkan dengan peta terperinci mengenai konsep penataan ruang yang diinginkan. Sudah 

sering terjadi pembangunan tidak didahului dengan pemetaan infrastruktur maupun ploting 

mendetail sehingga sering mengakibatkan bencana lingkungan maupun tidak optimalnya 

kemanfaatan dari infrastruktur yang sudah terlanjur dibangun. 

Bank Tanah sebagai sebuah lembaga penyedia tanah untuk akselerasi pembangunan akan 

mengalami hambatan dalam pelaksanaan tugasnya jika komponen tata ruang yang ada sekarang 

tidak terjadi perbaikan yang signifikan.  

 

I. Penutup 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bank Tanah menjadi prioritas untuk segera diimplementasikan di Indonesia dikarenakan 

selama ini proses pengadaan tanah di Indonesia mengalami berbagai macam hambatan. Salah 

satu faktor penghambat adalah pemerintah tidak mempunyai cadangan tanah yang sewaktu-

waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. 

2. UUD Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, 

Undang-undang no 2 tahun 2012 serta Undang-undang no 17 Tahun 2007 telah memberikan 

dasar  tentang pembentukan Bank Tanah di Indonesia 

3. Sumber Objek Tanah yang dapat menjadi aset bank tanah adalah Tanah Cadangan Umum 

Negara (TCUN), Tanah aset pemerintah yang belum dimanfaatkan, Tanah timbul, tumbuh, 

maupun bekas pertambangan, Tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang ataupun 
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konsolidasi tanah, Tanah pelepasan kawasan hutan serta Tanah dari proses pengadaan 

langsung, pengadaan untuk kepentingan umum, ataupun hibah serta sumbangan yang sejenis 

4. Usulan Organ penyelenggara Bank Tanah Nasional (BATANAS) terdiri dari Komite Bank 

Tanah, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana.  Komite Bank Tanah ditetapkan oleh Presiden 

dan Ketua Komite dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional, sedangkan anggota terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) dan dapat ditambah menteri lain yang terkait. Komite Bank Tanah 

ini mempunyai kewenangan dalam menetapkan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana. 

Komite tersebut memungkinkan koordinasi secara lebih intensif antar Kementerian dan 

Lembaga terkait dalam pengelolaan Bank Tanah Nasional. 

5. Potensi kendala implementasi Bank Tanah di Indonesia antara lain, administrasi pertanahan 

yang belum lengkap, ketersediaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) yang belum 

terdeteksi secara maksimal, serta aspek perencanaan tata ruang yang masih banyak 

kekurangan di Indonesia. 

Sedangkan saran yang bisa diambil dari uraian diatas adalah: 

1. Pembahasan  Pengadaan Tanah dalam Bank Tanah hanya sebatas gambaran kebutuhan tanah 

untuk pembangunan bagi kepentingan umum, diperlukan bahasan yang lebih luas untuk 

memperkuat proses pentingnya pembentukan Bank Tanah. 

2. Perlu kajian lebih lanjut dan mendalam terkait proses peralihan hak atas tanah terhadap tanah 

yang berpotensi menjadi sumber pencadangan bagi Bank Tanah. 
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KAJIAN URGENSI KUALITAS DOKUMEN PERSIAPAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN 

LOKASI DALAM MENEKAN TIMBULNYA PERMASALAHAN DAN MEMPERLANCAR 

PROSES PENGADAAN TANAH DI JAWA TENGGAH 

 

Priyo Katon Prasetyo, Sudibyanung, Theresia Supriyanti  

 

A. Latar Belakang  

Tanah merupakan sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa 

bagi kelangsungan hidup umat manuasia.  Tanah juga merupakan kekayaan nasional yang 

dibutuhkan manusia baik secara individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka 

mewujudkan pembangunan nasional. Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin 

hari semakin meningkat. Pembagunan tersebut tentunya tidak terlepas dari pengadaan tanah 

sebagai sarana yang utama. Pengadaan tanah adalah adalah setiap kegiatan untuk 

mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau 

menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah 

Sebagai konsekuensi dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 

tersebut maka perlu penyediaan tanah bagi kepentingan dimaksud. Kepentingan disini 

mempunyai makna adalah kepentingan umum dimana mempunyai manfaat bagi banyak 

orang. Secara eksplisit istilah kepentingan umum juga ditemukan dalam beberapa peraturan 

perundang undangan tentang pengadaan tanah yang didefinisikan sebagai kepentingan 

sebagian besar masyarakat serta kepentingan bangsa dan Negara. Kepentingan masyarakat 

yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan untuk sebesar besar kemakmuran 

rakyat (Pasal 1 angka 6 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2012). 

Pengambilan tanah masyarakat untuk keperluan pembangunan dilaksanakan melalui 

proses pengadaan tanah dengan cara pelepasan atau penyerahan haknya. Persoalan yang 

kemudian muncul adalah bagaimana pengambilan tanah kepunyaan masyarakat untuk 

keperluan proyek pembangunan tersebut. Pada satu pihak, tuntutan pembangunan yang 

memerlukan tanah sudah sedemikian mendesak, sedangkan pihak lain sebagian warga 

masyarakat memerlukan tanah sebagai mata pencaharian dan juga untuk tempat tinggal. 

Menurut kententuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, kegiatan pengadaan tanah 

di lakukan dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. 

Kegiatan perencanaan dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah, dengan membuat 

dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan: maksud dan tujuan rencana pembangunan, 

kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan 

Daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan 

waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, 

perkiraan nilai tanah, dan rencana penganggaran.  

Dokumen perencanaan pengadaan panah disusun berdasarkan studi kelayakan yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen 

perencanaan yang dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah disampaikan kepada 
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Gubernur untuk di tindaklanjuti sebagai proses persiapan. Karena sedemikian pentingnya 

dokumen perencanaan maka sudah seharusnyalah dokumen itu bisa menjadi dasar bagi 

Gubernur dalam penetapan lokasi pembangunan. Kegiatan didahului dengan pembentukan 

tim persiapan, sosialisasi, pendataan awal, konsultasi publik, kajian keberatan dan penetapan 

lokasi. Akan tetapi tidak semua kegiatan ini sejalan dengan baik seperti hasil penelitian yang 

dilakukan Dewi, bahwa perlu diperjelas mengenai mekanisme tahap perencanaan dan tahap 

persiapan, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai penyusunan dokumen perencanaan 

serta konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhinya persyaratan yang dimaksud, serta 

perlunya penyusunan peraturan ataupun petunjuk teknis pelaksanaan pada tahap persiapan 

pengadaan tanah untuk memperjelas teknis tiap pelaksanaanya khususnya kegiatan sosialisasi 

dan konsultasi publik guna meminimalisir adanya salah tafsir dalam pelaksanaannya. Lebih 

lanjut Dewi (2017, 207) menyatakan, adapun dalam implementasinya masih terdapat 

kekurangan mengenai teknis pelaksanaannya, seperti pemberitahuan rencana pembangunan 

(sosialisasi) yang seharusnya mengundang seluruh msyarakat di lokasi rencana 

pembangunan, kenyataannya yang diundang pihak yang berhak saja. Dengan demikian sejauh 

mana peran dokumen pengadaan tanah dalam kegiatan penetapan lokasi menjadi suatu yang 

sangat penting. 

 

B. Dokumen Persiapan Serta Implikasinya 

Gubernur menerima dokumen perencanaan dari instansi yang memerlukan tanah 

dalam kegitan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan 

tahapan:  

1. Pembentukan Tim Persiapan 

Tim Persiapan dibentuk oleh Gubernur paling lama lambat 10 (sepuluh) hari kerja 

sejak diterimanya dokumen perencanaan pengadaan tanah. Tim Persiapan ini 

beranggotakan Bupati/Walikota, satuan kerja perangkat daerah provinsi terkait, instansi 

yang memerlukan tanah, dan instansi terkait lainnya. Adapun tugas Tim Persiapan ini 

antara lain: (a) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, (b) melaksanakan 

pendataan awal lokasi rencana pembangunan, (c) melaksanakan konsultasi publik 

rencana pembangunan, (d) menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, (e) 

mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, dan (f) 

melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur. Ada yang menarik dari 

informasi yang didapat tim peneliti di Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah, menurut informan 

Jarot, salah satu anggota tim persiapan adalah instansi yang memerlukan tanah. 

2. Pemberitahuan Rencana Pembangunan 

Pemberitahuan rencana kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum 

disampaikan oleh tim pelaksanaan kepada masyarakat yang berada di lokasi yang telah 

direncanakan pembangunan. Pemberitahuan dilaksanakan dalam waktu paling lama 20 

(dua puluh) hari kerja sejak dokumen perencanaan diterima oleh Gubernur. 

Pemberitahuan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari 
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pemberitahuan ini adalah agar masyarakat megetahui dan memahami rencana kegiatan 

pembangunan untuk kepentingan umum ini secara utuh. Hal ini penting untuk 

diperhatikan karena bisa menjadi permasalahan apabila penerapannya tidak sesuai. Dewi 

(2017, 207) menemukan, dalam implementasinya masih terdapat kekurangan mengenai 

teknis pelaksanaannya seperti pemberitahuan rencana pembangunan (sosialisasi) yang 

seharusnya mengundang seluruh masyarakat di lokasi rencana pembangunan, 

kenyataannya yang diundang pihak yang berhak saja. 

Pemberitahuan rencana pembangunan ini adalah tahapan sosialisasi kepada 

masyarakat akan adanya kegiatan pengadaan tanah di daerah tersebut seperti yang 

dimuat dalam dokumen perencanaan, dalam kegiatan ini mengadung asas keterbukaan 

informasi, di dalam UU 2 Tahun 2012 keterbukaan informasi tentang kegiatan pengadaan 

tanah harus dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti 

tentang hak dan kewajibannya dan dapat bersikap seperti yang diharapkan serta dapat 

memperoleh kehidupan yang lebih baik setelah kegiatan pengadaan tanah. 

Pemberitahuan awal dilakukan kepada masyarakat yang berhak. Sebagaimana pernyataan 

Agung sebagai salah satu anggota tim pengadaan tanah Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah, 

sosialisasi berulang kali kepada pihak yang berhak.  Lain halnya yang disampaikan oleh 

Jarot sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah, sosialisasi 

mengundang pihak yang berhak dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdampak. Hal ini 

berakibat adanya penolakan oleh masyarakat seperti yang disampaikan oleh Kasi 

Pengadaan Tanah Kantor ATR/BPN Kabupaten Wonogiri. Ada penolakan di awal 

kegiatan pengadaan tanah ini mengakibatkan Penetapan Lokasi di Nomor 590/83 Tahun 

2014 dan diperpanjang Nomor 590/48 Tahun 2016, kemudian di perbaharui lagi dengan 

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/1 Tahun 2018. Dengan melihat Penetapan 

Lokasi tersebut berarti sudah 4 tahun kegiaatan pembanguan Waduk Pidekso berjalan. 

Pendapat berbeda dikatakan oleh Eko anggota LSM Formastri, bahwa sosialisasi sudah 

dilakukan berkali-kali, masyarakat ingin di dengar (diuwongke). Dalam kegiatan 

sosialisasi ini hendaknya tim persiapan Gubernur bisa bersikap lebih jeli bagaimana 

mengakomodir kepentingan instasi yang memerlukan tanah dan masyarakat yang berhak 

dan masyarakat terdampak, dan bagaimana pandangan dari tokoh-tokoh masyarakatnya.  

Pemberitahuan rencana pembangunan oleh tim persiapan merupakan langkah awal 

dalam persiapan pengadaan tanah, dalam kegiatan ini seharusnya melibatkan masyarakat 

yang berhak dan terdampak serta tokoh-tokoh masyarakat. Dalam kegiatan ini 

keterbukaan informasi (sebagai pelaksanaan dari asas keterbukaan) merupakah hal yang 

sangat penting. Sebagaimana pendapat Maria SW Sumarjono, dalam proses pengadaan 

tanah, masyarakat yang terkena dampak berhak memperoleh informasi tentang proyek 

dan dampaknya, kebijakan ganti kerugian, jadwal pembangunan, rencana pemukiman 

kembali dan lokasi pengganti (bila ada), dan hak masyarakat untuk menyampaikan 

keberatan. Hal ini dibandingkan dengan isi penyuluhan yang disampaikan oleh Panitia 

Pengadaan Tanah (P2T) dalam Pasal 19 Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Perpres No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.65 
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Tahun 2006 jelaslah bahwa karena isi penyuluhan adalah “Penjelasan manfaat, maksud 

dan tujuan pembangunan kepada masyarakat”. Hal tersebut memberikan kesan bahwa 

penyuluhan itu adalah komunikasi satu arah dan berisi penjelasan tentang hal-hal yang 

positif saja (Baihaqi 2009). Ada hak masyarakat untuk menyampaikan keberatan. Akan 

tetapi seringkali hal itu tidak dilaksanakan seperti temuan Dewi dalam penelitian 

pengadaan tanah pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulonprogo. Dalam 

implementasinya masih terdapat kekurangan mengenai teknis pelaksanaannya seperti 

pemberitahuan rencana pembangunan (sosialisasi) yang seharusnya mengundang 

seluruh masyarakat di lokasi rencana pembangunan, kenyataannya yang diundang pihak 

yang berhak saja. Hal ini juga terjadi di pembangunan jalan TOL Semarang Batang dan 

Pembanguan waduk Pidekso di Kabupaten Wonogiri. Seperti yang di katakan oleh Jarot, 

konsultasi publik kecenderungannya yang diundang masyarakat yang berhak dan tokoh.  

3. Pendataan awal 

Sesudah adanya pemberitahuan, tim persiapan melaksanakan kegiatan selanjutnya 

yaitu pendataan awal lokasi rencana pembangunan yang meliputi kegiatan pengumpulan 

data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Pihak yang berhak meliputi: (1) 

Pemegang hak atas tanah, (2) Pemegang hak pengelolaan, (3) Nadzir untuk tanah wakaf, 

(4) Pemilik tanah bekas milik adat, (5) Masyarakat hukum adat, (6) Pihak yang 

menguasai tanah Negara dengan itikad baik, (7) Pemegang dasar penguasaan atas tanah, 

(8) Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Hasil 

pendataan awal lokasi rencana pembangunan dituangkan dalam bentuk daftar sementara 

lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani oleh tim persiapan. Data sementara 

ini digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik. 

Pendataan awal merupakan langkah yang penting di dalam menentukan status hak 

atas tanah dan benda-benda yang terkait dengan tanah, hal itu nantikan akan 

menentukan besaran ganti kerugian yang akan di terima masyarakat, dalam melakukan 

kegiatan ini harus dapat memahami bagaimana penguasaan dan pemilikan tanah, serta 

sejarah kepemilikannya agar dapat dipahami hubungan tanah dengan orang yang 

mempunyai. Dalam kegiatan pendataan awal dilakukan oleh tim persiapan akan tetapi 

dalam kegiatan pengadaan tanah di Jawa Tengah yang melakukan pendataan awal adalah 

instansi yang memerlukan tanah, hal ini di karenakan instansi yang memerlukan tanah 

merupakan salah satu anggota tim persiapan. Pernyataan serupa disampaikan oleh Jarot, 

pendataan awal oleh instansi yang memerlukan tanah, biasanya lewat konsultan, lebih 

lanjut Jarot mengatakan Konsultan tidak/belum tentu paham tentang kebenaran yuridis 

(pasti berbeda dengan hasil satgas)”. Hal senada di sampaikan oleh Kepala Kantor 

ATR/BPN Kabupaten Wonogiri bahwa dokumen perencanaan mengenai subyek dan 

obyek seringkali berbeda dengan hasil pendataan awal, itu di ketahui pada saat konsultasi 

publik.  

Pendataan awal dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah sebagai salah satu 

anggota dari tim persiapan, hal ini juga merupakan titik lemah dalam tahapan persiapan 

dikarenakan pemahaman tentang hak atas tanah, siapa yang memiliki, menguasai, 
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bagaimana sejarah kepemilikannya, serta benda-benda yang terkait dengan obyek 

pengadaan tanah. Seperti penyataan Jarot (Kasi Pengadaan Tanah Kanwil Jateng), dalam 

pendataan awal masih terdapat data tentang orang yang menguasai disebut pemilik 

padahal hanya menguasai pemiliknya di luar kota, atau hanya merupakan salah satu ahli 

waris dari tanah warisan yang belum dibagi. Oleh karena itu pemahaman tentang hak 

atas tanah dan bagaimana proses terjadinya menjadi suatu yang sangat penting untuk 

dapat menghasilkan data tentang subyek dan obyek dalam kegiatan pengadaan tanah. 

4. Konsultasi Publik 

Konsultasi Publik bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana 

pembangunan dari pihak yang berhak. Oleh karena itu tim persiapan harus dapat 

memberikan penjelasan yang meyakinkan bahwa pembangunan tersebut benar-benar 

untuk kepentingan umum disamping itu memberikan manfaat baik secara ekonomi 

maupun sosial kepada masyarakat yang terdampak maupun masnyarakat secara 

keseluruhan. Selanjutnya dalam Pasal 1 no 8 PP30/15 disebutkan bahwa Konsultasi Publik 

adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan 

guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan Pengadaan Tanah 

bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Akan tetapi dalam pelaksanaan seringkali 

berlainan seperti apa yang di kemukakan Dewi, pelaksanaan konsultasi publik yang 

seharusnya dilakukan komunikasi dialogis atau musyawarah, ternyata mengabaikan 

negotiation people yang semestinya menjadi esensial dalam musyawarah. Selanjutnya 

dalam Pasal 19 dinyatakan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi 

rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak. Konsultasi Publik dilakukan dengan 

melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan 

di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati. 

Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 

melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi 

rencana pembangunan. (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam bentuk berita acara kesepakatan.  

Keberhasilan memberikan keyakinan tentang manfaat tersebut akan memperlancar 

tahapan berikutnya. Sebaliknya kegagalan memberikan keyakinan akan manfaat 

pembangunan tersebut khususnya bagi masyarakat yang tanahnya terkena dampak akan 

dihadapkan pada keengganan dari pemegang hak (Sumardjono 2015, 27). Hal ini sejalan 

dengan pendapat Dewi, Penolakan yang muncul dari sebagian warga yang tergabung 

dalam paguyuban wahan tri tunggal (WTT) disebabkan kareana adanya pengabaian pada 

pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan (sosialisasi) dan konsultasi publik. 

Jangka waktu pelaksanaan konsultasi publik paling lama 60 (enam puluh) hari kerja yang 

dihitung mulai tanggal ditandatangani daftar sementara lokasi rencana pembangunan.  

Pada saat konsultasi publik ini pihak yang berhak pasti sudah menanyakan  berapa 

ganti ruginya dan bahkan mungkin  menanyakan  dan atau minta dokumen perencanaan 

untuk dibuka berapa anggaran ganti kerugian yang tercantum dalam dokumen 
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perencanaan, untuk itu dalam  Konsultasi Publik, Tim Persiapan biasa berbagi tugas 

dalam menyampaikan materi. Maksud dan tujuan rencana pembangunan disampaikan 

oleh Instansi yg memerlukan tanah, Tahapan dan waktu proses penyelenggaraan 

pengadaan tanah disampaikan oleh Pemda Provinsi, Peran penilai, insentif perpajakan, 

obyek yg dinilai ganti kerugian dan bentuk ganti rugi disampaikan oleh BPN. Hak dan 

kewajiban disampaikan oleh Kanwil Kemenkumham.  

Kegiatan konsultasi publik adalah kegiatan untuk menjelaskan serta mendengarkan 

pendapat masyarakat yang berhak dan masyarakat terdampak, tokoh masyarakat instansi 

yang terkait tentang kegiatan pengadaan tanah yang pada akhirnya untuk mencapai 

kesepakatan dan kesepahaman. Kegiatan ini menjadi salah satu kunci kesuksesan 

kegiatan pengadaan tanah hal ini dikarenakan untuk mencapai kesepakatan dan 

kesepahaman bukan suatu hal yang mudah akan tetapi bila hal ini dapat terwujud 

tentulah kegiatan pengadaan tanah akan mendapat dukungan dari berbagai pihak yang 

terkait dan akan lebih mudah dalam pelaksanaannya. Dalam pengadaan tanah di Provinsi 

Jawa Tengah, kegiatan konsultasi publik dilakukan dengan mengundang pihak yang 

berhak dan tokoh masyarakat. Dalam konsultasi publik yang diundang cenderung 

masyarakat yang berhak dan tokoh. Konsultasi publik untuk tol Semarang Batang dan 

pembangunan Waduk Pidekso hanya dilakukan 1 kali.  Hal ini senada dengan yang di 

katakan oleh Bowo sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kota Semarang, komunikasi 

menjadi suatu yang harus dilakukan dengan sabar, bila hal itu di jalankan maka 

keberatan dengan jalan konsyinasi lebih sedikit. Dalam hal ini kesabaran dan mau 

mendengar keluhan masyarakat menjadi suatu kunci keberhasilan. 

Dalam kegiatan konsultasi publik yang berujuan untuk mencapai kesepakatan dan 

kesepahaman, Asas keterbukaan merupakan dasar dari kegiatan itu, arti dari asas itu 

adalah,  membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

benar, jujur dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak 

asasi pribadi. Golongan dan rahasia negara. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah 

bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada 

masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Dalam UU 

No 2 Tahun 2012 dapat terlihat dari: pertama, proses tranparan dan adil, mengatur proses 

transparan dan adil sangat penting untuk menghindarkan terjadinya keseweang-

wenangan pentingnya informasi yang sampai kepada masyarakat yang terdampak 

menyebabkan kesalahpahaman dan hendaknya informasi itu disampaikan secara 

langsung, menurut sebagaian besar warga, informasi tentang rencana pembanbgunan 

PLTU yang tidak langsung dari pemrakarsa menyebabkan informasi yang diterima 

kurang akurat.  

Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling 

menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pemilik hak 

atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai 

bentuk dan besarnya ganti kerugian. Maria SW Sumarjono mengatakan, persyatan yang 

diperlukan untuk tercapainya musyawarah secara sukarela dan bebas adalah : 
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a. Ketersediaan informasi yang jelas dan menyeleluruh tentang kegiatan tersebut; 

b. Suasana yang kondusif untuk musyawarah; 

c. Keterwakilan para pihak; 

d. Kemampuan para pihak untuk melakukan negosiasi;  

Akan tetapi di dalam pelaksanaanya kegiatan ini tidaklah melibatkan semua pihak, 

hanya masyarakat yang berhak saja yang diundang, seperti yang diungkapkan oleh Jarot, 

konsultasi publik kecenderungganya yang diundang masyarakat yang berhak dan tokoh. 

Akan tetapi dalam pelaksanaan seringkali berlainan seperti apa yang di kemukakan Dewi, 

pelaksanaan konsultasi publik yang seharusnya dilakukan konunikasi dialogis atau 

musyawarah, ternyata mengabaikan negotiation people yang semestinya menjadi esensial 

dalam musyawarah. 

5. Kajian keberatan 

Apabila dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat, 

masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi 

yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada Gubernur setempat. 

Gubernur membentuk Tim Kajian Keberatan untuk melakukan kajian atas keberatan 

lokasi rencana pembangunan dengan keanggotaan antara lain: Sekda Provinsi atau 

pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, Kepala Kantor Wilayah BPN 

sebagai sekretaris merangkap anggota, Instansi yang menangani urusan pemerintahan di 

bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota, Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota, Bupati/Walikota atau 

pejabat yang ditunjuk sebagai anggota dan Akademisi sebagai anggota 

Berdasarkan pada laporan tim persiapan terkait keberatan masyarakat, Tim 

pengkajian keberatan melakukan tugasnya sebagai berikut: menginventarisasi masalah 

yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang 

keberatan, membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan 

Rekomendasi kepada Gubernur akan menjadi dasar bagi Gubernur untuk 

menerbitkan atau tidak menerbitkan Surat Keputusan yang berisi penetapan lokasi 

pembangunan. Pengkajian keberatan adalah tanggapan yang di berikan oleh tim 

persiapan atas keberatan masyarakat tentang kegiatan pengadaan tanah, tim ini akan 

mempertimbangkan di terima atau di tolaknya keberatan yang diajukan, dalam 

melakukan kajian handaknya di pertimbangkan benar apa yang menjadi keberatan dan 

siapa yang mengajukan keberatan serta seberapa banyak yang mengajukan keberatan, hal 

ini harus dipertimbangkan di karenakan dengan langkah berikutnya yaitu penetapan 

lokasi. 

 Bila keberatan dapat di selesaikan dengan baik (yang mengajukan keberatan dapat 

menerima setelah ada penjelasan dari tim pesiapan), dikarenakan dalam kegiatan ini 

apabila keberatan di terima dan mengakibatkan kegiatan pengadaan tanah di pindahkan 

atau keberatan di tolak dengan resiko akan ada gugatan setelah penetapan lokasi. 

Kepentingan instansi yang memerlukan tanah berhadapan dengan masyarakat dengan 

mediasi oleh tim keberatan, sebagai penegah maka tim kebertan harus 
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mempertimbangkan dengan matang keberatan masyarakat sebelum membuat 

rekomendasi kepada Gubernur. 

Dalam kegiatan pengkajiankeberatan oleh tim pengkajian yang di bentuk Gubernur 

hendanya mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan  dengan hak menguasai 

negara atas tanah, juga memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur. Dalam 

melaksanakan wewenang pengaturan tersebut, hal yang sudah disadari oleh pembentuk 

UUPA, bahwa hukum tanah yang dibangun itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri, yaitu hukum adat, Secara teoritik, hukum 

tanah yang dibangun berdasarkan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat (Savigny 

dalam Rahardjo 2006, 164), dengan hal itu hendaklah suara masyarakat untuk dapat di 

pertimbangkan disamping hak dan kewajiban sebagai warga negara. Seperti yang 

disampaikan oleh Eko sebagai salah satu anggota LSM Formastri di Pidekso, sosialisasi 

sudah dilakukan berkali–kali, intinya masyarakat ingin didengar atau dalam bahasa Jawa 

“diuwongke”/dimanusiakan. 

6. Penetapan Lokasi 

Dalam Pasal 19 PP 30/15 disebutkan, atas dasar kesepakatan, instansi yang 

memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur. 

Gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja 

terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang 

memerlukan tanah.  

Gubernur menerbitkan SK tentang Penetapan Lokasi dengan berdasarkan adanya 

kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari semua masyarakat yang tanahnya terkena, 

atau rekomendasi dari tim pengkajian keberatan yang berisi penolakan terhadap alasan 

keberatan yang diajukan oleh masyarakat. Penetapan Lokasi dilampirkan dengan peta 

lokasi pembangunan yang dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah. Surat Keputusan 

Penetapan Lokasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang satu 

kali paling lama 1 (satu) tahun. Pengumuman penetapan lokasi dilaksanakan paling 

lambat 3 hari kerja setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Penetapan Lokasi, 

diumumkan selama 14 (empat belas) hari kerja. 

Setelah semua tahapan dalam persiapan di lakukan yaitu pemberitahuan awal 

(sosialisasi, pendataan awal, konsultasi publik, pengkajian keberatan) kegiatan terakhir 

adalah pembuatan surat keputusan penetapan lokasi oleh Gubernur. Akibat dari 

penetapan lokasi ini, semua tanah yang berada dalam daerah yang menjadi kegiatan 

pengadan tanah tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, pembangunan Waduk Pidekso 

di Kabupaten Wonogiri  di mulai Penetapan lokasi di nomor 590/83 tahun 2014 dan di 

perpanjang nomor 590/48 tahun 2016, kemudian di perbaharui lagi dengan Keputusan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/1 tahun 2018, dengan melihat perpanjangan dan 

pembaharuan penetapan lokasi itu maka kegiatan pembangunan sudah berjalan 4 tahun 

hal ini di kuatkan oleh pernyataan Kasi pengadaan tanah Kantah Wonogiri Suharyanto 

dan Kasubsi Naryo, Penlok 1 2014, di perpanjang 2016, dan di perbaharui pada tahun 2018 

dengan data ukuran dari BPN. Perpanjangan penetapan lokasi ini berkaitan dengan 
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ketidaktepatan luas tanah yang di perlukan dan dalam usaha mendapatkan kesepakatan 

pengambilalihan tanah dari masyarakat yang berhak oleh instansi yang memerlukan 

tanah. 

Penetapan lokasi pegadaan tanah yang di lakukan oleh Gubernur merupakan 

kegitan terakhir dalam persiapan pengadaan tanah, setelah itu bila ada gugatan 

pengadilan yang memutuskan, dalam hal ini tidak terlepas dari kewenangan dalam suatu 

Negara. Dalam UUPA ditentukan bahwa hak menguasai negara tersebut, memberi 

wewenang kepada negara, diantaranya untuk mengatur dan menyelenggarakan 

peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 

Berkaitan dengan kewenangan ini, untuk menyelenggarakan penyediaan tanah bagi 

berbagai keperluan masyarakat dan negara, pemerintah dapat mencabut hak-hak atas 

tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan 

undang-undang, apabila upaya melalui cara musyawarah gagal membawa hasil. Akan 

tetapi di banyak daerah penetapan lokasi yang telah di lakukan mendapatkan gugatan 

oleh warga masyarakat, seperti di pengadaan tanah bandara baru di Kulonprogo dan 

pengadaan tanah PLTU di Bantang. 

 

C. Peran Dokumen Perencanaan dalam Persiapan Pengadaan Tanah 

Dokumen perencanaan adalah sebuah kajian tentang rencana kegiatan pengadaan 

tanah yang disusun oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan studi kelaykan 

kegaiatan serupa di daerah atau di negara lain, akan tetapi dalam banyak kegiatan dokumen 

perencanaan masih belum seperti apa yang diharapkan, seharusnya sebuah dokumen 

perencanaan memuat hal-hal antara lain seperti beriku ini: 

1. Maksud dan tujuan pembangunan 

Maksud dan tujuan pembangunan dalam Pasal 7 Perpres 71 ayat 2 disebutkan 

“maksud dan tujuan adalah menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang 

dierencanakan serta manfaat pembangunan untuk kepentingan umum”. Dalam hal 

penjelasan maksud dan tujuan rencana pembangunan harus menjelaskan dengan baik 

dan tranparan mengenai apa dan mengapa kegiatan pengadaan tanah di laksanakan di 

daerah tersebut serta akibat apa yang akan di hadapi oleh masyarakat, baik masyarakat 

yang berhak ataupun masyarakat yang terkena dampak pembangunan itu, akan tetapi di 

dalam beberapa kegiatan pengadaan tanah hal itu tidak tercermin dengan jelas, misalnya 

dalam pengadaan tanah peembangunan jalan Tol Semarang Batang dan Pembangunan 

waduk Pidekso di Kabupaten Wonogiri, hal itu pula yang di sampaikan oleh salah satu 

informan Eko yang merupakan salah satu anggota LSM Formastri. Formastri atau forum 

masyarakat tiga desa yang terkena lokasi pembangunan Waduk Pidekso di Kabupaten 

Wonogiri, dia mengatakan bahwa penjelasan pada waktu sosialisasi hanya hal-hal yang 

baik, atau hal-hal yang bermanfaat saja pada saat waduk itu sudh jadi, misalnya bisa 

memanfaat tempat sebagai usaha karamba, bisa mengusahakan menjadi tempat rekreasi. 

Hasil penelitian menunjukkan maksud dan tujuan yang seharusnya, menjelaskan dengan 

baik dan transparan mengenai apa dan mengapa kegiatan pengadaan tanah di laksanakan 
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di daerah tersebut serta akibat apa yang akan di hadapi oleh masyarakat, baik masyarakat 

yang berhak ataupun masyarakat yang terkena dampak pembangunan itu, akan tetapi di 

dalam beberapa kegiatan pengadaan tanah. 

Eko juga mengatakan juga bahwa kegiatan pengadaan tanah di waduk Pidekso 

sempat mandek karena warga enggan pindah, hal itu di karenakan sebenarnya warga 

belum paham benar mengapa didirikan waduk di tempat itu dan penjelasan-penjelasan 

lainnya. Hal ini tercermin dari ungkapan “wes penak-penak tani kok dilep”, ungkapan itu 

mempunyai makna bahwa sebenarnya masyarakat sudah merasa hidup dengan keadaan 

yang baik sebagai seorang petani tetapi mengapa merek harus pindah tentunya hal ini 

harus di jelaskan kepada masyarakat yang berhak. 

2. Kesesuaian RTRW 

Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan, 

menguraikan kesesuaian rencana lokasi pengadaan tanah dengan RTRW dan Prioritas 

Pembangunan, dalam penyusunan dokumen perencanaan di dalam kegiatan pengadaan 

tanah di jalan tol Semarang Batang dan pembangunan waduk Pidekso sudah sesuai, hal 

ini di buktikan dengan di terbitkannya kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah 

dan aspek lingkungan hidup yang termuat dalam peraturan pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 26 tahun 2008, tentang rencana tata ruang wilayah nasional Pasal 18 

ayat 5, Perturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tetang rencana tata 

ruang wilayah propinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029 dalam Pasal 20 ayat 6(d), RTRW 

Kabupaten Batang tahun 2011-2031, Perda nomor 07 tahun 2011, Pasal 15 ayat (3)a, RTRW 

Kabupaten Kendal 2011-2031 Peratuan  Kabupaten Daearah Kabupaten Kendal Nomor 20 

tahun 2011 Pasal 9 (5) dan RTRW Kota Semarang 2011-2031 Peraturan Daerah Kota 

Semarang 2011-2031 Peraturan Daearah Kota SemarangNomor 14 tahun 2011 Pasal 18 ayat 

(1) a.5. Sedangkan untuk pembangunan Waduk Pidekso Kabupaten Wonogiri sesuai 

dengan RTRW Propinsi Jawa Tengah tahun 2009-202, Pasal 22 huruf a. 

Wibowo sebagai Kasi Pengadaan Tanah mengatakan bahwa kesesuian lokasi 

pengadaan tanah dengan tata ruang merupakan suatu keharusan, hal ini sejalan dengan 

pernyataan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Wonogiri, Mujiono, penetapan lokasi 

tidak bisa di terbitkan bila dokumen yang lain tidak lengkap misalnya Amdal, Ijin 

Lingkungan dan kesesuai dengan RTRW.  Dengan demikian sudah menjadi kunci dalam 

kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, harus sesuai 

dengan RTRW daerah yang akan menjadi tempat kegiatan tersebut. 

3. Letak Tanah 

 Letak Tanah, menguraikan wilayah administrasi tempat lokasi pembangunan 

yang direncanakan: Kelurahan/desa, kecamatan, Kabupaten/kota dan provinsi. Letak 

tanah dalam dokumen perencanaan seringkali berbeda dengan keadaan riil setelah 

dilakukan pengukuran oleh satgas A, hal ini terjadi karena perbedaan skala peta yang 

digunakan dalam penentuan letak tanah, seperti penyataan dari Kasi Pengadaan tanah 

Kantah ATR/BPN Kabupaten Wonogiri, Suharyanto, instansi yang memerlukan tanah 

belum tau batas pasti, karena penentuan letak dan luasnya hanya berdasarkan data 
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sekunder (peta lereng), lebih lanjut Suharyanto mengatakan, peta yang dipakai berskala 

kecil beda dengan peta bidang yang berskala besar, sejalan dengan itu Naryo berpendapat 

beda skala peta yang di pakai menyebabkan berbeda, beda cara pengukuran 

menyebabkan daerah yang tadinya terdampak menjadi tidak terdampak dan yang tadinya 

tidak terdampak menjadi terdampak. 

4. Luas tanah 

Luas Tanah yang dibutuhkan, menguraikan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan 

untuk pembangunan tersebut. Dalam hal ini adalah berapa luas yang dibutuhkan, apabila 

luasnnya belum pasti akan mengakibatkan jumlah masyarkat yang berhak dan 

masyarakat yang terdampak menjadi tidak pasti juga. Seperti pernyataan Kasi Pengadaan 

Tanah Kantor ATR/BPN Kabupaten Wonogiri Suharyanto, peta yang dipakai dalam 

perencanaan berskala kecil tentunya berbeda dengan peta bidang yang berskala besar. 

Luasan yang harus dipakai (luasan benar) agar ukuran luasannya pasti. 

 

5. Gambaran umum status tanah 

Gambaran umum status tanah, menguraikan data awal mengenai penguasaan dan 

pemilikan atas tanah. Status tanah adalah suatu hal yang sangat penting dalam 

penentuan hubungan subyek dan obyek, bila hal ini masih merupakan gambaran yang 

umum, belum merupakan gambaran yang rinci maka bisa dipastikan akan banyak 

perubahan pada saat pendataan awal, konsultasi publik ataupun pada saat Satgas B turun 

ke lapang, seperti pernyataan Kakan ATR/BPN Kabupaten Wonogiri berikut ini “Protes 

pada waktu sosialisasi dan diakomodir di pendataan awal, maka setelah konsultasi publik 

relatif lebih rapi, walaupun pada saat satgas B turun ke lapang hasilnya berbeda”, protes 

atau keberatan wmasyarakat ini terkait dengan status hak atas tanah. 

6. Perkiraan waktu 

 Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, menguraikan waktu yang 

diperlukan untuk masing masing tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan yang 

jauh dari alokasi waktu yang sesungguhnya berakibat pada waktu pekerjaan yang lambat 

sehingga bisa menghasbiskan waktu penetapan lokasi, di samping itu juga berakibat  

bertambahnya biaya yang akan di pergunakan. Selain itu juga menyebabkan masyarakat 

yang berhak mendapatkan kerugian, seperti yang dinyatakan oleh Eko anggota LSM 

Formastri bahwa kejelasan waktu pencairan uang ganti rugi belum bisa, warga merasa 

terkebiri, dari 1734 bidang yang sudah terbayar baru 540 di Pidekso. Pernyataan serupa di 

sampaikan oleh Dwi Antoni Sekretaris Desa Pidekso, minta kejelasan waktu tidak bisa, 

warga pengen mengerti. Pernyataan-pernyataan di atas terkait dengan ketidaktepatan 

dan ketidak jelasan berapa lama waktu yang harus disediaakan. 

7. Perkiraan nilai tanah 

 Perkiraan nilai tanah, menguraikan perkiraan nilai ganti kerugian objek 

pengadaan tanah meliputi tanah, ruang di atas tanah dan bawah tanah, bangunan, 

tanaman benda yang berkaitan dengan tanah, dan atau ke perkiraan jangka waktu 

pembangunan, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan 
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pembangunan rugian lain yang dapat dinilai. Perkiraan ini sangat terkait dengan luasan 

yang dibutuhkan jumlah bidang dan status kepemilikan dan benda-benda yang terkait 

dengan tanah, bila hal hal yang terkait tadi tidak jelas maka bisa dipastikan prakiraan 

nilai tanah akan tidak teapat. 

8. Rencana penganggaran 

 Rencana anggaran, menguraikan besaran dana, sumber dana, dan rincian alokasi 

dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan 

pengelolaan serta sosialisasi. Setelah semua kegaiatan dialokasikan waktu dan kejelasan 

subyek dan obyek maka rencana penganggaran untuk kegaitan pengadaan tanah bisa di 

susun, akan tetapi bila kegiatan-kegiatan pada tahapan pengadaan tanah tidk dapt di 

rinci dengan jelas bisa berakibat bertambahnya biaya. 

Peran dokumen perencanaan terhadap kualitas dokumen persiapan dalam hal ini 

penetapan lokasi dalam PTUP di Jawatengah, sangat vital hal ini karena dokumen 

perencanaan diacu dalam kegiatan persiapan, maka kualitas dokumen perencanaan yang 

tidak baik akan menimbulkan masalah dalam tahapan persiapan. Ketidak tepatan 

tentang luas dan letak lokasi pengadaan tanah dapat menyebabkan masyarakat yang 

terkena menjadi tidak terkena demikian sebaliknya, hal ini menyebabkan keresahan di 

masyarakat, ketidak jelasan tentang status pemilikan dan penguasaan tanah merupakan 

awal adanya sengketa apabila tidak di ketahui dalam tahapan identifikasi dan verifikasi 

pada saat pelaksanaan pengadaan tanah.  

Perkiraan waktu hrus memperhatikan berbagai hal di antaranya besaran kegiatan, 

kultur masyarakat, kecepatan dan keterbukaan informasi, bila hal itu tidak diantisipasi 

dari awal kan berakibat lambatnya waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan tanah, 

sehingga mengakibatkan perpanjangan atau bahkan pembaharuan penetapan lokasi, hal 

ini terjadi dalam pembangunan jalan TOL Semarang Batang dan pembangunan waduk 

Pidekso. Perkiraan nilai tanah dan status kepemilikan yang tidak detai dan tepat 

mengakibatkan besaran biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan pengadaan tanah menjadi 

besar, sehingga sering kali instansi yang memerlukan tanah tidak dapat menyelesaikan 

proses ganti kerugian dengan cepat, Kesulitan-kesulitan tersebut akan bermuara pada 

tidak tepatnya rencana penganggaran yang telah dibuat. 

 

D. Pembuatan Dokumen Persiapan Serta Pelaksanaanya 

Dokumen persiapan untuk pelaksanaan sebagaimana di buat adalah tentang, tahapan 

pembentukan tim persiapan, pemberitahuan awal (sosialisasi), pendataan awal, konsultasi 

publik, pengkajian keberatan dan penetapan lokasi. 

1. Pembentukan Tim Persiapan 

Tim persiapan yang di bentuk Gubernur bertujuan untuk membantu dalam 

penetapan lokasi pengadaan tanah, dalam pelasanaanya tim persiapan melakukan tugas, 

pemneritahuan rencana pembangunan, pendataan awal, konsultasi publik dan persiapan 

penetapan lokasi serta tugas lain yang di berikan oleh Gubernur, dalam melaksanakan 

tugasnya tim persiapan pengadaan tanah di Jawa tengah membagi tugas dalam, sosialisasi 
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semua tim terlibat, pendataan awal diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah, 

konsultasi pubilk semua terlibat.  

2. Pemberitahuan Awal 

Pemberitahuan awal rencana pembangunan dalah tahapan sosialisasi kepada 

mayarakat, dalam ketentuan seharusnya yang disosialisasi adalah masyarakat yang 

berhak dan masyarakat yang terdampak, akan tetapi dalam pelaksanaan, yang dilibatkan 

hanya masyarakat yang berhak dan tokoh-tokoh masyarakat, tidak melibatkan 

masyarakat yang terdampak. 

3. Pendataan Awal 

Proses pendataan awal subyek dan obyek pengdaan tanah serta benda-benda yang 

berkaitan, di lakukan oleh tim persiapan pengadaan tanah, akan tetapi dalam prakteknya 

di Jawa Tengah, pendataan awal dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah, sebagai 

salah satu anggota dari tim persiapan pengadaan tanah, insatnsi yang memerlukan tanah 

bisa mengerjakan sendiri ataupun dengan bantuan lembaga konsultan.  

4. Konsultasi Publik 

Konsultasi publik adalah tahapan dalam mencapai kesepakatan dan kesepahaman 

dari instansi yang memerlukan tanah tim persiapan pengadaan tanah dan masyarakat, 

dalam ketentuan seharusnya yang undang adalah masyarakat yang berhak dan 

masyarakat yang terdampak, akan tetapi dalam pelaksanaan, yang dilibatkan hanya 

masyarakat yang berhak dan tokoh-tokoh masyarakat, tidak melibatkan masyarakat yang 

terdampak. 

5. Pengakajian Keberatan 

Dalam melakukan kajian terhadap keberatan-keberatan dari masyarakat pada saat 

konsultasi publik, Gubernur membentuk tim pengakjian keberatan yang terdiri dari: 

sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap 

anggota; instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah 

sebagai anggota; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

sebagai anggota; bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan 

akademisi sebagai anggota  

Tim ini bertugas unuk mempelajari keberatan masyarakat dengan cara : 

Menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan; Melakukan pertemuan atau 

klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan Membuat rekomendasi diterima atau 

ditolaknya keberatan.  

Ditolaknya keberatan masyarakat akan berakibat bisa di gugatnya penetapan 

lokasi, di terima gugatan bisa berakibat kegiatan pengadaan tanah berpindah lokasi atau 

tidak bisa dilaksanakan. 

6. Penetapan lokasi 

 Rekomendasi tim pengkajian yang di sampaikan kepada Gubernur menjadi 

bahan pertimbangan dalam memutuskan apakah penetapan lokasi akan di tetapkan 

ataukah lokasi pengadaan tanah harus berpindah.  Dalam hal ini bila keberatan oleh 
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masyarakat di tolak maka Gubernur bisa menerbitkan Surat Keptusan Penetapan lokasi, 

Surat keputusan penetapan lokasi adalah suatu ijin yang di berikan oleh Gubernur 

kepada instansi yang memerlukan tanah untuk mendapatkan tanah melalui pelaksana 

pengadaan tanah. Masyarakat yang keberatan dan sudah menyampaikan keberatan 

kepada tim pengkajian dan telah mendapat keputusan dengan di toloknya keberatan 

yang diajukan, setelah terbitnya Penetapan Lokasi oleh Gubernur, bisa mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 30 hari kerja setelah Penetapan Lokasi.  

 

E. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

a. Penyusuanan dan implemetasi Dokumen persiapan  diawali dengan: 

1) Dokunen pembentukan tim persiapan, dokumen ini telah dibuat dengan 

melibatkan instansi terkait. 

2) Dokumen Pemberitahuan pemberitahuan rencana pembangunan, tidak melibatkan 

masyarakat yang terdampak. 

3) Dokumen Pendataan awal, terjadi kesalahan letak, luas dan status hak atas tanah 

4) Dokumen Konsultasi publik, tidak melibatkan masyarakat terdampak. 

5) Dokumen Keberatan, dapat mengakomodir pendapat masyarakat 

6) Dokumen Penetapan Lokasi, ada perpanjangan dan pembaharuan 

b. Peran dokumen perencanaan terhadap kualitas dokumen persiapan dalam hal ini 

penetapan lokasi dalam PTUP di Jawatengah, sangat vital hal ini karena dokumen 

perencanaan diacu dalam kegiatan persiapan, maka kualitas dokumen persiapan yang 

tidak baik akan menimbulkan masalah dalam tahapan persiapan.  

c. Isi dokumen persiapan untuk pelaksanaan  sebagaimana di buat adalah tentang, 

tahapan pembentukan tim persiapan, sosialisasi dengan pengesahan berita acara, 

Pendataan awal mengasilkan data nominatif yang di pakai dalam konsultasi publik, 

dalam tahapan pelaksanaan dokumen yang berupa daftar nominatif inilah yng akan 

menjadi acuan satgas A dan B dalam bekerja, tim pengakajian keberatan, tim inilah 

yang akan menjembatani kepentingan masyarakat dan instansi yang memerlukan 

tanah sebelum membuat rekomendasi kepada Gubernur dan Surat keputusan 

penetapan loaksi adalah suatu ijin yang di berikan oleh Gubernur kepada instansi yang 

memrlukan tanah untuk mendapatkan tanah melalui pelaksana pengadaan tanah. 

 

2. Saran 

a. Perkiraan luas dalam dokumen perencaanaan menjadi suatu masalah apabila sudah 

pada tahap pelaksanaan dengan dilakukannya kegiatan  Inventarisasi dan identifikasi 

P4T (penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah), seringkali ada 

pihak yang tadinya menjadi pihak yang berhak dan terdampak menjadi tidak, atau 

sebaliknya yang tadinya tidak menjadi pihak yang berhak dan terdampak kemudian 

berdasarkan hasil kegiatan pengukuran oleh satgas A mejadi atau masuk dalam 

kawasan pengadaan tanah, hal ini terjadi dikarenakan pada waktu melakukan 
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prakiraan luas tanah yang dibutuhkan masih menggunakan peta dengn skala kecil  

atau data yang tidak akurat, sebaiknya pada waktu menetapkan prakiraan luasan yang 

dibutuhkan harus denga data yang baik atau bisa dengan menggunakan peta dengan 

skala besar atau detail. Dalam kasus waduk pidekso di Kabupaten Wonogiri, 

penetapan lokasi tahun 2014 dan di perpanjang tahun 2016  dan di buat penetapan 

lokasi kembali pada tahun 2018 dengan data ukuran dari BPN. Pengunaan peta dengan 

skala besar/detail wajib digunakan dalam menyusun prakiraan luas dalam dalam 

dokumen perencanaan. 

b. Dalam pedataan awal dari informasi yang di dapatkan, ini dilakukan oleh instansi 

yang memerlukan tanah, hal ini dikarenakan instansi yang memerlukan tanah 

termasuk dalam tim persiapan yang di bentuk oleh Gubernur, dalam hal ini bila satgas 

B sudah turun dilapangan datanya seringkali menjadi hali ini terjadi karena kurangnya 

pemahaman  tentang hak atas tanah karena seseorang yang menguasai (mendiami) 

belum tentu yang memiliki, atau dalam hal tanah dari proses pewarisan yang belum di 

bagi antar ahli waris, jadi pemahaman tentang hak atas tanah perlu di berikan kepada 

yang akan melakukan pendataan awal. Pemahaman tentang status hak atas tanah 

wajib dimiliki oleh petugas pendataan awal. 

c. Dalam kegiatan konsulltsi publik yang di udang masyarakat yang berhak dan tokoh-

tokoh masyarakat, tidak melibatkan masyarakat yang terdampak, padahal dalam 

undang-undang 2 tahun 2012 pihak yang terdampak juga harus diundang dalam 

konsultasi publik. Pelibatan pihak yang terdampak dalam konsultasi publik harus 

dilaksanakan. 

d. Dalam melakukan sosialisasi dan konsultasi publik dalam pembangunan waduk 

Pidekso pada intinya masyarakat ingin di dengar apa yang menjadi keluhan, baik itu 

tentang keadaan masyarakat yang telah hidup bersama selama bertahu tahun dengan 

adanya kegaiatan ini tentu akan terpisah-pisah, kemudian dengan adanya ketentuan 

waktu dalam undang-undang 2 2012, tentang pembayaran ganti rugi setelah 

kespakatan terjadi juga belum bisa di lakukan. Dalam kegiatan Sosialisasi dan 

Konsultasi publik, agar mempertimbangkan keluhan dan pendapat masyarakat. 
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PARTICIPATORY  MAPPING: 

RELASI  KUASA  DAN  TRANSMISI  NILAI - NILAI  PERTANAHAN 

(Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur) 

 

Aristiono Nugroho, Suharno, dan Wahyuni  

 

 

A. Pendahuluan 

1. Dinamika Pertanahan Kabupaten Madiun 

Pada akhir Februari 2018, Bupati Madiun membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi 

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif melalui 

Surat Keputusan Bupati. Hal ini dilakukan dalam rangka pembagian tugas dan 

tanggungjawab semua instansi yang terkait dengan IP4T, sehingga memudahkan koordinasi 

pelaksanaan dan evaluasi IP4T (Nusantara News 2018). 

Bupati Madiun memberi dukungan penuh pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Madiun, yang berhasil menciptakan inovasi dalam pencatatan tanah, dengan sebutan IP4T 

Partisipatif. Selain dari Bupati Madiun, dukungan juga diberikan Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan menetapkannya sebagai pilot project, yang 

kelak akan diterapkan di seluruh Indonesia (Solo Pos 2018). 

Untuk lebih memberi dukungan bagi IP4T Partisipatif, diperlukan “payung” hukum 

agar hasil IP4T dapat dilanjutkan prosesnya, hingga menjadi sertipikat hak atas tanah. 

Tepatnya kegiatan IP4T Partisipatif perlu didukung, agar selanjutnya dapat dimanfaatkan 

bagi kepentingan kegiatan PTSL. Oleh karena itu, Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersiap untuk membuat “payung” hukum tersebut (BPN 

2018). 

Dengan demikian IP4T Partisipatif yang digagas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Madiun merupakan sesuatu yang penting, karena mendapat dukungan dari segenap 

pemangku kepentingan, dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan PTSL. Secara 

umum, IP4T Partisipatif merupakan bagian dari participatory mapping, yang dalam 

pelaksanaannya membutuhkan upaya berupa pemanfaatan relasi kuasa dan transmisi nilai-

nilai pertanahan. 

2. Participatory Mapping 

Saat ini, beberapa peneliti telah berhasil mengungkapkan temuan terkait dengan 

participatory mapping, sebagai berikut: Pertama, participatory mapping dapat menjadi alat 

untuk pemberdayaan masyarakat, ketika kegiatan ini memberi pengalaman bernilai pada 

masyarakat, saat mereka membuat peta berdasarkan pendekatan komunitas. Penelitian ini 

dilakukan oleh Stefano Di Gessa pada tahun 2008 di tiga negara, yaitu: Filipina, Nicaragua, 

dan Madagaskar. Pada “kasus” Nicaragua, participatory mapping berguna untuk identifikasi, 

resolusi, dan prevensi konflik atas tanah (Di Gessa 2008, 34). Sementara itu, HARDI 

(Harmonisations des Actions pour la Realisation d’un Developpemnt Integre) yang 
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dilaksanakan di Madagaskar telah menetapkan tahapan kadaster warga (citizen’s cadastre), 

sebagai berikut: rancangan kegiatan, pemberian informasi bagi  komunitas, kerja bersama 

komunitas, ploting batas fisik, mengenali dan identifikasi hak, dan penggunaan citra satelit 

(Di Gessa 2008, 37). 

Kedua, participatory mapping dapat melengkapi informasi yang terdapat pada 

dokumen, dengan mengatasi kelemahan pengetahuan tentang peta dan pemetaan yang 

dimiliki oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan oleh Chia Jung Wu dan Karolina Isaksson 

pada tahun 2008, dengan judul “Participatory Mapping As A Tool For Capturing Local 

Perspectives On Cultural Landscape: Case Study Of Ostlanken.” Hasil penelitian Chia Jung 

Wu dan Karolina Isaksson juga memperlihatkan, bahwa participatory mapping juga mampu 

menjembatani kesenjangan informasi antara landscape masa lalu, saat ini, dan yang akan 

datang. 

Ketiga, participatory mapping dapat memberi pencapaian yang besar di bidang 

pemetaan, dengan mencegah terjadinya oposisi, melalui proses politik dan validasi 

penetapan obyek. Penelitian ini dilakukan oleh Logan Cochrane, Jon Corbett, dan Peter 

Keller pada tahun 2014, dengan judul “Impact Of Community Based And Participatory 

Mapping”, yang didanai oleh beberapa pihak, termasuk Social Sciences and Humanities 

Research Council of Canada. 

Sementara itu diketahui pula, bahwa participatory mapping merupakan upaya 

pembuatan peta yang melibatkan partisipasi masyarakat, yang beberapa waktu ini sempat 

populer, terutama ketika dikaitkan dengan pelaksanaan IP4T oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Madiun. Partisipasi (participation) berpeluang digunakan oleh beberapa pihak 

sebagai instrumen kebijakan, strategi, komunikasi, resolusi konflik, dan social therapy 

(Wengert, 1976:23-40). 

Norman Wengert dalam “Citizen Participation: Practice In Search Of A Theory” 

(1976:25-27), yang dimuat pada Natural Resources Journal, Volume: 16. Halaman: 23-40 

menyatakan, bahwa partisipasi dapat dikenali sebagai: Pertama, instrumen kebijakan 

(policy), ketika partisipasi diwacanakan sebagai pendukung keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan tertentu; Kedua, instrumen strategi (strategy), ketika partisipasi diwacanakan 

sebagai alat untuk melayani kebutuhan pihak tertentu dalam perolehan legitimasi, 

dukungan legislatif, dan dukungan politik; Ketiga, instrumen komunikasi (communication), 

ketika partisipasi diwacanakan sebagai bagian dari upaya perbaikan informasi yang akan 

diinputkan ke dalam proses pengambilan keputusan; Keempat, instrumen resolusi konflik 

(conflict resolution), ketika partisipasi diwacanakan sebagai upaya, untuk menurunkan 

ketegangan para pihak yang sedang bertikai, dan mencari solusi atas konflik yang sedang 

dihadapi; Kelima, instrumen terapi sosial (social therapy), ketika partisipasi diwacanakan 

sebagai cara atau terapi dalam mengatasi situasi atau kondisi sosial tertentu. 

Selain sebagai instrumen, partisipasi juga dapat dikelola pada level tertentu, yaitu: 

manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power, atau 

citizen control (Wilcox, 1994:1-3). David Wilcox dalam “Community Participation and 

Empowerment: Putting Theory into Practice” (1994:1-3) mengungkapkan, bahwa level of 
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participation dalam konteks pemberdayaan masyarakat, terdiri dari: Pertama, manipulation 

level, adalah level partisipasi yang paling rendah, yaitu ketika sebagian anggota masyarakat 

hanya ditempatkan sebagai anggota badan penasehat (advising board), untuk mendukung 

dan menyetujui tindakan penguasa. Kedua, therapy level, adalah level partisipasi yang satu 

tingkat lebih tinggi dari manipulation, yaitu ketika masyarakat diposisikan seolah-olah 

“pasien rumah sakit jiwa” yang membutuhkan penyembuhan; sehingga keterlibatan mereka 

dalam suatu kegiatan tidak dimaksudkan untuk mengapresiasi mindset-nya, melainkan 

hanya untuk mengubah mindset-nya. Ketiga, informing level, adalah level partisipasi yang 

satu tingkat lebih tinggi dari therapy, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai penerima 

informasi, agar mereka mampu memperjuangkan hak-haknya. Keempat, consultation level, 

adalah level partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari informing, yaitu ketika masyarakat 

diposisikan sebagai pihak yang didengar keluh-kesahnya dalam memperjuangkan hak-

haknya. Kelima, placation level, adalah level partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari 

consultation, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai pihak yang diperhatikan atau 

dipertimbangkan kepentingannya. Keenam, partnership level, adalah level partisipasi yang 

satu tingkat lebih tinggi dari placation, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai mitra 

oleh penguasa, sehingga ada pembagian tugas dan tanggungjawab antara masyarakat 

dengan penguasa. Ketujuh, delegated power level, adalah level partisipasi yang satu tingkat 

lebih tinggi dari partnership, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai pihak yang 

memperoleh pendelegasian kewenangan dari penguasa, sehingga mereka mampu 

mendapatkan manfaat dari suatu program (kegiatan) berdasarkan kepentingannya. 

Kedelapan, citizen control level, adalah level partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari 

delegated power, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai penentu dan pengendali suatu 

program (kegiatan), sehingga sesuai dengan kepentingan masyarakat. 

Partisipasi juga diketahui memiliki berbagai tipe, yaitu: passive participation, 

participation by consultation, participation for material incentive, functional participation, 

interactive participation, dan self mobilization (Federal Ministry for Economic Cooperation 

and Development, Germany 2011). Hal ini diungkapkan dalam pustaka berjudul, ““Land Use 

Planning: Concept, Tools and Applications” (2011), yang disusun oleh Federal Ministry for 

Economic Cooperation and Development, Germany. 

Typology of participation, terdiri dari: Pertama, passive participation, ketika 

masyarakat berpartisipasi dengan cara mendengarkan penyampaian tentang perlunya 

mengerjakan sesuatu atau merespon sesuatu. Pada tipe ini respon masyarakat tidak 

mendapat perhatian yang memadai; Kedua, participation by consultation, ketika 

masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab suatu masalah tertentu yang diajukan 

kepadanya atau kepada masyarakat yang bersangkutan; Ketiga, participation for material 

incentives, ketika suatu masyarakat berpartisipasi untuk mendapat hasil tertentu, misal 

makanan, uang (upah), atau material tertentu. Keempat, functional participation, ketika 

suatu masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tertentu setelah agen pembangunan yang 

terlibat dalam kegiatan tersebut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Kelima, 

interactive participation, ketika masyarakat berpartisipasi dalam melakukan analisis, 
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menyusun rencana kegiatan dan formasi penguatan institusi lokal. Keenam, self 

mobilization, ketika masyarakat berpartisipasi dalam mengambil inisiatif, untuk mengubah 

sistem yang selama ini berlangsung, dengan memanfaatkan tawaran pihak eksternal. 

Berdasarkan uraian tentang partisipasi tersebut diketahui, bahwa partisipasi yang 

berpeluang digunakan sebagai instrumen, sesungguhnya juga memiliki level dan tipologi 

yang berbeda-beda, serta dilatar-belakangi oleh hal-hal yang berbeda pula. Justice and 

Environmental Organizations (2013) menyatakan, bahwa ada dua hal yang dapat melatar 

belakangi partisipasi, yaitu: constitutional background, dan stakeholders background. 

Justice and Environmental Organization dalam “Public Participation in Spatial Planning 

Procedures” (2013:2-3) menjelaskan, bahwa wujud partisipasi publik (public participation) di 

tiap negara dapat berbeda-beda berdasarkan latar belakang yang ada di negara tersebut. Ada 

dua latar belakang penting yang terkait dengan partisipasi publik, yaitu: (1) latar belakang 

konstitusi (constitutional background), berupa landasan hukum, legislasi dan 

pengadministrasian birokratis yang memberi kesempatan bagi dilaksanakannya partisipasi 

publik; dan (2) pemangku kepentingan (stakeholders), berupa kesediaan para pihak untuk 

memberi kesempatan  terselenggaranya partisipasi publik. 

Ketika partisipasi masyarakat dikerahkan untuk membuat peta, maka muncul 

terminologi participatory mapping (pemetaan partisipatif). Terminologi ini terus meluas 

sesuai kebutuhan dan dinamika masyarakat, seiring dengan kesadaran para pihak tentang 

perlunya partisipasi masyarakat. Sebagai contoh pandangan Stefano Di Gessa (2008) yang 

menyatakan, bahwa participatory mapping dapat menjadi alat untuk pemberdayaan 

masyarakat, ketika kegiatan ini memberi pengalaman bernilai pada masyarakat, saat mereka 

membuat peta berdasarkan pendekatan komunitas. 

Lebih jauh Stefano Di Gessa (2008, 34) menjelaskan, bahwa pada “kasus” Nicaragua, 

participatory mapping berguna untuk identifikasi, resolusi, dan prevensi konflik atas tanah. 

Sementara itu, HARDI (Harmonisations des Actions pour la Realisation d’un Developpemnt 

Integre) yang dilaksanakan di Madagaskar telah menetapkan tahapan kadaster warga 

(citizen’s cadastre), terdiri dari: tahapan rancangan kegiatan, tahapan pemberian informasi 

bagi  komunitas, tahapan kerja bersama komunitas, tahapan ploting batas fisik, tahapan 

mengenali dan identifikasi hak, dan tahapan penggunaan citra satelit (Di Gessa 2008, 37). 

Peran participatory mapping sebagaimana yang diungkapkan oleh Stefano Di Gessa 

(2008) dilengkapi oleh Chia Jung Wu dan Karolina Isaksson (Wu 2008, 28) dengan 

menyatakan, bahwa participatory mapping yang diterapkan di Ostlanken, Swedia, dapat 

melengkapi informasi pada dokumen-dokumen yang telah ada. Selain itu, participatory 

mapping mampu mengatasi kelemahan masyarakat dalam hal pengetahuan tentang peta 

dan pemetaan. Dengan demikian participatory mapping dapat menjembatani kesenjangan 

informasi antara landscape masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. 

Logan Cochrane, Jon Corbett, dan Peter Keller (2014, 96) juga menunjukkan peran 

penting participatory mapping dengan menyatakan, bahwa participatory mapping 

merupakan pemetaan yang bersifat lebih radikal dibanding pemetaan pada umumnya, 

terutama ketika ia berhasil diintegrasikan dengan proses pemerintahan. Participatory 
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mapping juga merupakan upaya, untuk memperoleh pencapaian yang besar dan mencegah 

terjadinya oposisi, melalui proses politik dan validasi penetapan obyek. 

3. Relasi Kuasa 

Pada beberapa masyarakat tertentu diketahui, bahwa kekuasaan (power) mampu 

berperan ketika ia berbasis kelas, misalnya pada masyarakat Irlandia. Hal ini diungkapkan 

oleh Jeannine Murphy pada tahun 2007, ketika ia melakukan penelitian dengan judul “The 

Individual Versus The Institution: Analysis of Power Relation in Irish Society”. 

Kekuasaan berbasis kelas menuntut para pihak yang berinteraksi, untuk 

memperhatikan keberadaan dan kepentingan masing-masing kelas sosial. Selain itu, para 

pihak juga perlu mengelola relasi kuasa, untuk mengurangi terjadinya konflik antar pihak. 

Hal ini diungkapkan oleh Henry Silka Innah dan kawan-kawan pada tahun 2012, ketika ia 

melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinamika Jejaring Aktor Dalam Reforestasi di 

Papua”. 

Relasi kuasa (power relation) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan 

kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Kekuasaan (power) adalah konsep yang 

kompleks dan abstrak, yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. Kekuasaan 

didefinisikan sebagai kemampuan pemangku kepentingan, untuk menentang atau 

mendukung individu atau kelompok lainnya (lihat Thomas 2004,10). 

Dinamika kekuasaan dan relasi kuasa (power relation) merupakan faktor yang telah 

melipat-gandakan dan menjadi penyebab merebaknya kemiskinan (poverty). Serangan 

komprehensif terhadap kemiskinan dan ketidak-setaraan (inequality) berasal dari kekuasaan 

(power), termasuk peran konstruktif dan destruktif kekuasaan. Pendekatan untuk mereduksi 

kemiskinan seringkali mengabaikan kebutuhan utama masyarakat, serta meremehkan 

(underestimate) dan mengabaikan relasi kuasa yang justru memelihara kemiskinan 

(Moncrieffe 2004, 7-11). 

Selanjutnya, Angus Stewart (dalam Agusta 2008, 266-267) berhasil membagi 

kekuasaan dalam dua bagian, yaitu: Pertama, kekuasaan yang hadir dalam bentuk 

dominasi, yang dikenali sebagai kekuasaan meliputi (power over) sesuatu atau seseorang. 

Kekuasaan jenis ini dipandang sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan, melalui 

mobilisasi sumberdaya. Selain itu, kekuasaan juga sejajar dengan otoritas, sehingga memiliki 

keresmian dan legitimasi, untuk mendesakkan keinginan kepada orang lain; Kedua, 

kekuasaan yang hadir dalam bentuk pemberdayaan, yang dikenali sebagai kekuasaan 

terhadap (power to) sesuatu atau seseorang. Kekuasaan jenis ini dipandang sebagai wujud 

otonomi masyarakat, melalui proses intersubyektif yang mampu menciptakan solidaritas 

bersama. 

Keberadaan power over relation dan power to relation relevan dengan definisi yang 

diungkapkan Robert A. Dahl (1957, 201). Baginya kekuasaan (power) merupakan terma 

(istilah) relasi antar orang (manusia), yang dinotasikan dalam simbol sederhana. Ia (1957, 

202) juga mengungkapkan, bahwa para ilmuwan tidak hendak memproduksi satu teori 

tentang kekuasaan, misal: Theory of Power, melainkan para ilmuwan cenderung 

memproduksi beraneka-ragam teori, yang masing-masing dengan cakupan terbatas. 
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Kekuasaan (power) dapat bersifat konfliktual (conflictual) dan koersif (coercive), 

sehingga ia perlu dibangun melalui konsensus (consensus) dan legitimasi (legitimacy). 

Kekuasaan bukanlah hal sederhana yang ada dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang 

harus dikultivasi (cultivated). Kekuasaan tidak akan kehilangan kekuatannya, bila ia 

digunakan dengan memanfaatkan berbagai taktik untuk mempengaruhi berbagai agenda. 

Kekuasaan merupakan wujud adanya kewenangan yang legitimate (Moncrieffe 2004, 26-27). 

Kekuatan kekuasaan semakin nampak, ketika pandangan Marx, Weber, dan Gramsci 

diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mereka bertiga adalah orang-orang yang menekuni 

teori kekuasaan (power) pada masyarakat berbasis kelas. Karl Marx (1818-1883) 

mengeksplorasi kekuasaan dalam relasinya dengan buruh, kelas, ekonomi, dan sistem 

kapitalisme. Menurut Marx, di bawah kapitalisme para pekerja dipaksa menjual tenaganya 

kepada kaum kapitalis, yang akan menggunakan tenaga ini untuk mengakumulasi modal 

lebih banyak, untuk meningkatkan kekuasaan kaum kapitalis atas para pekerja. 

Sementara itu, Max Weber (1864-1920) sepakat tentang perlunya distribusi kekuasaan 

dalam proses yang berkaitan dengan buruh. Weber mengeksplorasi kekuasaan dalam terma 

kewenangan (authority) dan manajemen dalam birokrasi negara. Menurut Weber, 

kekuasaan adalah kesempatan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk 

menentukan sikapnya terhadap suatu tindakan komunal, termasuk menentang orang lain 

yang berpartisipasi pada tindakan komunal tersebut. Berbeda dengan Marx dan Weber, 

Antonio Gramschi (1891-1937) mengajukan teori hegemoni sebagai perspektif, untuk 

menganalisis struktur dan agensi. Teori hegemoni mendasarkan diri pada pandangan Kaum 

Marxis, yang bergerak melintasi reduksionisme ekonomi (Murphy 2007,12-19). 

Kekuasaan berbasis kelas tidaklah sepenuhnya benar, karena Foucault (Sutrisno 2005, 

154) menjelaskan, bahwa kekuasaan bukan milik siapapun, kekuasaan ada di mana-mana, 

dan kekuasaan adalah strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam suatu ruang 

lingkup tertentu. Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam. 

Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang 

menandai subyek. Oleh karena itu, kekuasaan memproduksi pengetahuan, dan pengetahuan 

menyediakan kekuasaan. Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, 

melainkan juga dapat melalui normalisasi dan regulasi. 

Hubungan para aktor dapat berwujud kerjasama, bahkan dapat menimbulkan konflik, 

sehingga untuk memelihara relasi tersebut, diperlukan skema resolusi konflik atau 

penyeimbangan kekuasaan antar aktor. Hubungan masing-masing aktor dalam ranah 

pengelolaan sumberdaya alam juga ditentukan oleh ideologi politik/kekuasaan dan orientasi 

ekonomi yang dianut aktor (Innah 2012, 98). 

Kerjasama inilah yang dibangun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, ketika 

menggagas participatory mapping dalam pelaksanaan IP4T. Kegiatan ini menarik untuk 

diamati, terutama dalam hal: Pertama, pertimbangan rasional yang dibangun oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Madiun, pada saat melakukan participatory mapping, dalam 

pelaksanaan IP4T yang selanjutnya akan berguna sebagai peta kerja dalam pelaksanaan 

PTSL. Kedua, format participatory mapping yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan 
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Kabupaten Madiun, sehingga didukung oleh seluruh stake holder yang ada di kabupaten ini. 

Ketiga, pemanfaatan relasi kuasa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam 

pelaksanaan participatory mapping. Keempat, kendala yang dihadapi oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan participatory mapping. Kelima, kegiatan 

yang telah dilakukan oleh masing-masing stakeholder di lokasi participatory mapping pasca 

participatory. 

4. Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan 

Teori Transmisi (Transmission Theory) telah mengungkapkan, bahwa masyarakat 

(society) hanya dapat bertahan (survive), jika ia memelihara dan mereplikasi sosio-ekonomi 

(socio-economic) dan struktur politik (political structure) yang ada pada dirinya di saat ini 

(S. Mthethwa Sommers 2014). Sementara itu, proses transmisi (transmission processes) 

sangat dipengaruhi oleh konten (content), konteks (context), dan pola transmisi, serta 

variasi struktur mendasar pada benda-benda budaya (Eerkens 2007, 239). 

Ketika transmisi melibatkan banyak pihak yang terkait, maka maka muncul 

terminologi “transmisi sosial” (social transmission), yang merupakan tindakan saat suatu 

individu atau masyarakat memperoleh elemen masing-masing budaya. Perolehan ini terjadi 

pada waktu para pihak berinteraksi, dan elemen-elemen budaya tersebut dipandang sebagai 

ide, perilaku, atau alat, dan didapatkan melalui pengamatan atau pembelajaran dari individu 

atau pihak lain (Eriksson 2005, 1). 

Dalam konteks participatory mapping yang dilaksanakan kantor pertanahan, maka 

yang ditransmisikan adalah nilai-nilai pertanahan, sebagai basis tindakan stake holder saat 

pelaksanaan IP4T. Hasil kegiatan IP4T selanjutnya dimanfaatkan sebagai peta kerja saat 

pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap). Oleh karena itu, nilai-nilai 

pertanahan memiliki arti penting, terutama ketika ia digunakan sebagai basis tindakan. 

Nilai-nilai pertanahan yang dimaksud dalam konteks ini adalah makna “land values” 

dalam perspktif sosiologi, yaitu konsepsi tentang hal-hal yang benar, baik, dan indah yang 

menjadi landasan persepsi, motivasi, dan perilaku semua pihak di bidang pertanahan. Pihak-

pihak ini meyakini, bahwa persepsi, motivasi, dan perilaku yang benar, baik, dan indah di 

bidang pertanahan, akan memberi manfaat yang besar bagi pihak-pihak tersebut. 

Nilai-nilai pertanahan yang bersumber dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

terdiri dari nilai (benar, baik, dan indah) dalam hal: Pertama, bumi, air, dan ruang angkasa, 

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai 

oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat [sumber: Pasal 2 angka (1) UUPA]. 

Kedua, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat 

hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga 

sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara (sumber: Pasal 3 UUPA). Ketiga, semua 

hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (sumber: Pasal 6 UUPA). Keempat, untuk tidak 

merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui 

batas tidak diperkenankan (sumber: Pasal 7 UUPA). Kelima, atas dasar hak menguasai oleh 

Negara, maka Negara mengatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalam 

bumi, air, dan ruang angkasa (sumber: Pasal 8 UUPA). Keenam, hanya Warga Negara 
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Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang 

angkasa [sumber: Pasal 9 ayat (1) UUPA]. Ketujuh, tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik 

laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak 

atas tanah, dan untuk mendapat manfaat serta hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun 

keluarganya [sumber: Pasal 9 ayat (2) UUPA]. Kedelapan, setiap orang dan badan hukum 

yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan 

atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan 

[sumber: Pasal 10 ayat (1) UUPA]. Kesembilan, segala usaha bersama dalam lapangan 

agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam 

bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya [sumber: Pasal 12 ayat (1) 

UUPA]. Kesepuluh, memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta 

mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau instansi yang 

mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu (sumber: Pasal 15 UUPA). Kesebelas, 

untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Republik Indonesia [sumber: Pasal 19 ayat (1) UUPA]. 

Sementara itu, nilai-nilai pertanahan, khususnya nilai-nilai pendaftaran tanah, yang 

bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

terdiri dari nilai (benar, baik, dan indah) dalam hal: Pertama, penghormatan terhadap alat 

bukti atau dokumen pemilikan dan penguasaan tanah, yang wujudnya berupa proses 

pemeriksaan berkas dan penelitian data yuridis. Kedua, penghormatan terhadap fakta 

lapangan, yang wujudnya berupa proses pemeriksaan lapangan tentang kebenaran data 

yuridis dan pengukuran bidang tanah untuk mengumpulkan data fisik. Ketiga, 

penghormatan terhadap hak pihak lain yang terkait dengan suatu bidang tanah, yang 

wujudnya berupa proses pengumuman data fisik dan data yuridis. Keempat, penghormatan 

terhadap proses administrasi, yang wujudnya berupa proses pembukuan hak dan penerbitan 

sertipikat hak atas tanah. Kelima, penghormatan terhadap pemegang hak atas tanah, yang 

wujudnya berupa proses penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada yang berhak. 

Nilai-nilai pertanahan itulah yang ditransmisikan atau mengalami transmisi sosial di 

lokasi IP4T, ketika petugas kantor pertanahan berinteraksi dengan stake holder, terutama 

masyarakat. Identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah perlu 

diberi basis nilai-nilai pertanahan yang bersumber dari UUPA dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997. Hal ini memberi dasar yang kuat bagi kelancaran pemanfaatan hasil 

IP4T sebagai peta kerja PTSL. 

Hanya saja perlu diingat, bahwa kekuatan transmisi nilai-nilai pertanahan terletak 

pada sisi komunikasi dalam transmisi sosial. Jonah Berger (2011) dalam penelitian berjudul 

“Arousal Increases Social Transmission of Information” telah mengungkapkan, bahwa dalam 

konteks komunikasi sebagai wujud transmisi sosial, ternyata orang lebih senang berbagi 

informasi tentang penyebab sesuatu, daripada berbagi informasi tentang sesuatunya itu 

sendiri. 

Sementara itu, Yoshihisa Kashima (2012) dalam penelitian berjudul “Social 

Transmission of Cultural Practices and Implicit Attitudes” telah mengungkapkan, transmisi 
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budaya lebih banyak ditentukan oleh rekonstruksi daripada oleh replikasi. Pandangan ini 

kemudian dilengkapi oleh Maning Chen Zhongtai, Wang Xiaohuan, dan Shi Xiuqing (2015) 

dalam penelitian berjudul “Key Nodes Indentify in The Peasants Social Network Based on 

Structural Hole Theory” telah mengungkapkan, bahwa pemanfaatan kelompok kunci dalam 

jejaring sosial mampu memperbaiki efisiensi transmisi informasi. 

Transmisi informasi, khususnya yang terkait dengan nilai-nilai pertanahan inilah yang 

dimanfaatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, untuk mendukung participatory 

mapping dalam pelaksanaan IP4T. Tepatnya, kegiatan ini menarik untuk diamati, terutama 

dalam hal pemanfaatan transmisi nilai-nilai pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Madiun dalam pelaksanaan participatory mapping. 

B. Rasionalitas dan Format Participatory Mapping 

1. Rasionalitas Participatory Mapping 

Pertimbangan rasional yang dibangun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun 

saat participatory mapping, sebagai berikut: Pertama, rasionalitas tradisional, yang 

memperkuat semangat “guyub”, dalam bentuk kerjasama seluruh elemen masyarakat. 

Kedua, rasionalitas cost and benefit, yang meliputi biaya sosial, ekonomi, dan teknis, serta 

keuntungan sosial, ekonomi, dan teknis. Ketiga. rasionalitas pemberdayaan masyarakat, 

yang meliputi beberapa upaya yang terkait dengan enabling, empowering, dan protecting. 

Keempat, rasionalitas pelaksanaan tugas, salah satunya adalah terlaksananya IP4T untuk 

mendukung pelaksanaan PTSL. 

2. Format Participatory Mapping 

Format participatory mapping yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Madiun, sebagai berikut: Pertama, format pelaksanaan, yang meliputi: (a) Deliniasi bidang 

tanah di atas peta kerja oleh Kamituo, dengan disaksikan dan dikonfirmasi oleh Ketua RT 

dan tokoh setempat. (b) Checking lapangan dan pengisian formulir IP4T-Partisipatif 

dilakukan oleh Kamituo, dengan didampingi Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RT. (c) 

Selanjutnya, entri data pada aplikasi IP4T-Partisipatif dilakukan oleh Operator Komputer 

yang khusus menangani IP4T-Partisipatif. Kedua, format koordinasi, yang meliputi 

koordinasi di tingkat pimpinan, mupun koordinasi di tingkat pelaksanaan. Ketiga, format 

pemerintahan, yang meliputi terbitnya beberapa peraturan tingkat Kabupaten Madiun, dan 

kesepakatan unsur pimpinan di Kabupaten Madiun. Keempat, format pendanaan, yang 

meliputi pendanaan pelaksanaan IP4T di 198 desa dan 8 kelurahan, serta pendanaan 

penyediaan citra satelit beresolusi 0,7m dan peralatan pendukung lainnya, yang bersumber 

dari APBD Pemerintah Kabupaten Madiun, ADD wilayah Kabupaten Madiun, dan DIPA 

APBN Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. 

C. Pemanfaatan Relasi Kuasa Dan Transmisi Nilai 

1. Pemanfaatan Relasi Kuasa 

Relasi kuasa dimanfaatkan dengan cara: Pertama, membangun power over relation, 

yaitu ketika Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun membangun komunikasi dengan 

unsur pimpinan daerah, sehingga mereka berkenan mendukung participatory mapping. Hal 

ini dimaksudkan agar dukungan unsur pimpinan daerah memberi hasil nyata di tingkat 
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pelaksanaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Madiun dengan memberi wewenang pada Kamituo, untuk melakukan deliniasi dan 

pendataan bidang tanah dalam rangka participatory mapping. 

Kedua, membangun power to relation, yaitu ketika Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Madiun membangun komunikasi dengan para Kamituo, Bhabinkamtibmas, 

Babinsa, dan Operator Komputer IP4T Desa melalui pelatihan pada pelaksanaan IP4T-

Partisipatif. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan IP4T-Partisipatif di desa berjalan dengan 

baik, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun 

dengan memberi pengarahan, pembinaan, pelatihan, dan pendampingan bagi Kamituo, 

Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Operator Komputer IP4T-Partisipatif Desa. 

2. Pemanfaatan Transmisi Nilai 

Transmisi nilai-nilai pertanahan dimanfaatkan dengan memperhatikan: Pertama, 

motif tindakan, yang dalam konteks IP4T-Partisipatif diketahui, bahwa motif tindakan para 

pihak atau stakeholders telah memberi daya dan menggerakkan mereka, untuk berperan 

serta atau berpartisipasi dalam IP4T-Partisipatif. Motif telah mendorong mereka, melakukan 

tindakan yang relevan dengan IP4T-Partisipatif. Meskipun diketahui, bahwa motif yang 

mereka miliki merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi, pasca menterjemahkan situasi 

dan kondisi yang dihadapi. 

Kedua, hubungan dan kepercayaan, yang dalam konteks IP4T-Partisipatif, hubungan 

yang baik antar stakeholders akan memudahkan terjadinya: (1) proses saling mengenal satu 

sama lain, sehingga masing-masing pihak dapat mengetahui perannya masing-masing; (2) 

proses saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga peran yang dijalankan masing-masing 

dapat optimal dalam berkontribusi; dan (3) proses saling bergantung satu sama lain, 

sehingga terbentuk jalinan dan solidaritas yang kuat antar stakeholders. 

Sementara itu, kepercayaan dibangun antar stakeholders untuk memperkokoh 

kerjasama dan sinergitas dalam pelaksanaan IP4T-Partisipatif. Sebagai contoh, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Madiun memiliki kepercayaan yang tinggi pada segenap 

stakeholders, terutama dalam hal dukungan dan kesediaan berpartisipasi dalam pelaksanaan 

IP4T-Partisipatif. Kepercayaan ini relevan dengan harapan, tumpuan, dan keyakinan 

Pemerintah Desa, bahwa pelaksanaan IP4T-Partisipatif sejalan dengan kepentingannya. 

Sementara itu, Bhabinkamtibmas dan Babinsa bersedia untuk berpartisipasi dalam 

pelaksanaan IP4T-Partisipatif, karena relevan dengan upaya mencegah konflik, dan sengketa 

di bidang pertanahan, yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya keamanan dan 

ketertiban masyarakat. 

Ketiga, isi nilai-nilai pertanahan, yaitu hal-hal yang dianggap benar, baik dan pantas 

dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, maka Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Madiun berupaya menyampaikan nilai-nilai pertanahan yang terkait 

dengan IP4T, yaitu: (1) Penghormatan terhadap alat bukti atau dokumen pemilikan dan 

penguasaan tanah, yang wujudnya berupa proses pemeriksaan berkas dan penelitian data 

yuridis. (2) Penghormatan terhadap fakta lapangan, yang wujudnya berupa proses 

pemeriksaan lapangan tentang kebenaran data yuridis dan pengukuran bidang tanah untuk 
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mengumpulkan data fisik. (3) Penghormatan terhadap hak pihak lain yang terkait dengan 

suatu bidang tanah, yang wujudnya berupa proses pengumuman data fisik dan data yuridis. 

(4) Penghormatan terhadap proses administrasi, yang wujudnya berupa proses pembukuan 

hak dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. (5) Penghormatan terhadap pemegang hak 

atas tanah, yang wujudnya berupa proses penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada yang 

berhak. 

D. Kendala dan Kegiatan Pasca Participatory Mapping 

1. Kendala Participatory Mapping 

Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan 

participatory mapping, sebagai berikut: Pertama, kendala peta kerja, ketika citra satelit 

berresolusi 0,3m tidak didapatkan dan kemudian diganti dengan citra satelit beresolusi 

0,7m. Kedua, kendala pelatihan, ketika rencana pelatihan bagi 1.500 orang perangkat desa, 

atas saran Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, tidak dapat dilaksanakan dan kemudian 

diganti dengan workshop selama 2 hari. 

2. Kegiatan Pasca Participatory Mapping 

Kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder pasca participatory mapping, 

sebagai berikut: Pertama, dalam konteks land values atau penilaian tanah, Bapenda (Badan 

Pendapatan Daerah) Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, 

untuk menetapkan nilai tanah dan zona nilai tanah secara tepat (obyektif, aktual, dan 

faktual); Kedua, dalam konteks land use atau penatagunaan tanah, Bappeda dan Dinas 

PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Madiun menggunakan data dan 

peta IP4T-Partisipatif, untuk melakukan penataan ruang dan penatagunaan tanah secara 

obyektif sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Kabupaten Madiun; Ketiga, 

dalam konteks land development, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten 

Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk membangun basis data bidang 

tanah, yang digunakan sebagai dasar pemberian izin dan pengelolaan penanaman modal di 

Kabupaten Madiun; Keempat, dalam konteks land registration atau pendaftaran tanah, 

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk 

mendukung pelaksanaan PTSL. 

E. Penutup 

1. Kesimpulan 

Issue penting berupa kemanfaatan IP4T, ternyata memiliki akar masalah berupa 

keterbatasan sumberdaya manusia dan keterbatasan dana, sehingga pilihan kebijakan 

alternatif yang tersedia adalah pelibatan partisipasi masyarakat (stakeholders). Oleh karena 

itu, IP4T-Partisipatif perlu dilaksanakan di seluruh Indonesia, agar peta dan datanya dapat 

digunakan sebagai peta kerja dan data dalam pelaksanaan PTSL. 

2. Saran 

IP4T-Partisipatif yang diinisiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun telah 

mendapat dukungan dari Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Madiun, namun kegiatan 

ini tetap membutuhkan dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional, sebagai berikut: Pertama, perlu kerjasama Kementerian Agraria dan Tata 
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Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan LAPAN dalam penyediaan citra satelit resolusi 

tinggi sebagai peta kerja IP4T-Partisipatif, terutama bila IP4T-Partisipatif akan dilaksanakan 

di seluruh Indonesia. Kedua, perlu kerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional dengan ISI dalam pelatihan participatory mapping pada kegiatan IP4T-

Partisipatif, terutama bila IP4T-Partisipatif akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Ketiga, 

perlu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang 

menetapkan, bahwa: (1) penarikan batas bidang tanah pada IP4T-Partisipatif dilakukan 

secara general boundary; (2) penarikan batas bidang tanah pada PTSL bila tidak 

memungkinkan dilakukan secara fix boundary, dapat dilakukan secara topological boundary; 

(3) topological boundary, adalah garis batas yang ditetapkan tidak secara rigid (kaku), agar 

batas dapat direvisi sesuai perubahan yang terjadi pada bidang tanah. Keempat, perlu 

dukungan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, untuk 

menerapkan konsep hybrid antara IP4T dengan PTSL, yaitu ketika: (1) diwujudkan desa 

lengkap melalui IP4T; dan selanjutnya (2) di desa lengkap tersebut bidang-bidang tanahnya 

disertipikasi melalui PTSL. Kelima, perlu dorongan dari Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada kepala kantor pertanahan di seluruh Indonesia, 

untuk membangun komunikasi dan hubungan yang sinergik dengan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, terutama bila IP4T-Partisipatif akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. 

D  A  F  T  A  R        P  U  S  T  A  K  A 
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PARTICIPATORY  MAPPING: 

RELASI  KUASA  DAN  TRANSMISI  NILAI - NILAI  PERTANAHAN 

(Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur) 

 

Aristiono Nugroho, Suharno, dan Wahyuni  

 

 

A. Pendahuluan 

5. Dinamika Pertanahan Kabupaten Madiun 

Pada akhir Februari 2018, Bupati Madiun membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi 

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif melalui 

Surat Keputusan Bupati. Hal ini dilakukan dalam rangka pembagian tugas dan 

tanggungjawab semua instansi yang terkait dengan IP4T, sehingga memudahkan koordinasi 

pelaksanaan dan evaluasi IP4T (Nusantara News 2018). 

Bupati Madiun memberi dukungan penuh pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Madiun, yang berhasil menciptakan inovasi dalam pencatatan tanah, dengan sebutan IP4T 

Partisipatif. Selain dari Bupati Madiun, dukungan juga diberikan Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan menetapkannya sebagai pilot project, yang 

kelak akan diterapkan di seluruh Indonesia (Solo Pos 2018). 

Untuk lebih memberi dukungan bagi IP4T Partisipatif, diperlukan “payung” hukum 

agar hasil IP4T dapat dilanjutkan prosesnya, hingga menjadi sertipikat hak atas tanah. 

Tepatnya kegiatan IP4T Partisipatif perlu didukung, agar selanjutnya dapat dimanfaatkan 

bagi kepentingan kegiatan PTSL. Oleh karena itu, Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersiap untuk membuat “payung” hukum tersebut (BPN 

2018). 

Dengan demikian IP4T Partisipatif yang digagas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Madiun merupakan sesuatu yang penting, karena mendapat dukungan dari segenap 

pemangku kepentingan, dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan PTSL. Secara 

umum, IP4T Partisipatif merupakan bagian dari participatory mapping, yang dalam 

pelaksanaannya membutuhkan upaya berupa pemanfaatan relasi kuasa dan transmisi nilai-

nilai pertanahan. 

6. Participatory Mapping 

Saat ini, beberapa peneliti telah berhasil mengungkapkan temuan terkait dengan 

participatory mapping, sebagai berikut: Pertama, participatory mapping dapat menjadi alat 

untuk pemberdayaan masyarakat, ketika kegiatan ini memberi pengalaman bernilai pada 

masyarakat, saat mereka membuat peta berdasarkan pendekatan komunitas. Penelitian ini 

dilakukan oleh Stefano Di Gessa pada tahun 2008 di tiga negara, yaitu: Filipina, Nicaragua, 

dan Madagaskar. Pada “kasus” Nicaragua, participatory mapping berguna untuk identifikasi, 

resolusi, dan prevensi konflik atas tanah (Di Gessa 2008, 34). Sementara itu, HARDI 

(Harmonisations des Actions pour la Realisation d’un Developpemnt Integre) yang 
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dilaksanakan di Madagaskar telah menetapkan tahapan kadaster warga (citizen’s cadastre), 

sebagai berikut: rancangan kegiatan, pemberian informasi bagi  komunitas, kerja bersama 

komunitas, ploting batas fisik, mengenali dan identifikasi hak, dan penggunaan citra satelit 

(Di Gessa 2008, 37). 

Kedua, participatory mapping dapat melengkapi informasi yang terdapat pada 

dokumen, dengan mengatasi kelemahan pengetahuan tentang peta dan pemetaan yang 

dimiliki oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan oleh Chia Jung Wu dan Karolina Isaksson 

pada tahun 2008, dengan judul “Participatory Mapping As A Tool For Capturing Local 

Perspectives On Cultural Landscape: Case Study Of Ostlanken.” Hasil penelitian Chia Jung 

Wu dan Karolina Isaksson juga memperlihatkan, bahwa participatory mapping juga mampu 

menjembatani kesenjangan informasi antara landscape masa lalu, saat ini, dan yang akan 

datang. 

Ketiga, participatory mapping dapat memberi pencapaian yang besar di bidang 

pemetaan, dengan mencegah terjadinya oposisi, melalui proses politik dan validasi 

penetapan obyek. Penelitian ini dilakukan oleh Logan Cochrane, Jon Corbett, dan Peter 

Keller pada tahun 2014, dengan judul “Impact Of Community Based And Participatory 

Mapping”, yang didanai oleh beberapa pihak, termasuk Social Sciences and Humanities 

Research Council of Canada. 

Sementara itu diketahui pula, bahwa participatory mapping merupakan upaya 

pembuatan peta yang melibatkan partisipasi masyarakat, yang beberapa waktu ini sempat 

populer, terutama ketika dikaitkan dengan pelaksanaan IP4T oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Madiun. Partisipasi (participation) berpeluang digunakan oleh beberapa pihak 

sebagai instrumen kebijakan, strategi, komunikasi, resolusi konflik, dan social therapy 

(Wengert, 1976:23-40). 

Norman Wengert dalam “Citizen Participation: Practice In Search Of A Theory” 

(1976:25-27), yang dimuat pada Natural Resources Journal, Volume: 16. Halaman: 23-40 

menyatakan, bahwa partisipasi dapat dikenali sebagai: Pertama, instrumen kebijakan 

(policy), ketika partisipasi diwacanakan sebagai pendukung keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan tertentu; Kedua, instrumen strategi (strategy), ketika partisipasi diwacanakan 

sebagai alat untuk melayani kebutuhan pihak tertentu dalam perolehan legitimasi, 

dukungan legislatif, dan dukungan politik; Ketiga, instrumen komunikasi (communication), 

ketika partisipasi diwacanakan sebagai bagian dari upaya perbaikan informasi yang akan 

diinputkan ke dalam proses pengambilan keputusan; Keempat, instrumen resolusi konflik 

(conflict resolution), ketika partisipasi diwacanakan sebagai upaya, untuk menurunkan 

ketegangan para pihak yang sedang bertikai, dan mencari solusi atas konflik yang sedang 

dihadapi; Kelima, instrumen terapi sosial (social therapy), ketika partisipasi diwacanakan 

sebagai cara atau terapi dalam mengatasi situasi atau kondisi sosial tertentu. 

Selain sebagai instrumen, partisipasi juga dapat dikelola pada level tertentu, yaitu: 

manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power, atau 

citizen control (Wilcox, 1994:1-3). David Wilcox dalam “Community Participation and 

Empowerment: Putting Theory into Practice” (1994:1-3) mengungkapkan, bahwa level of 
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participation dalam konteks pemberdayaan masyarakat, terdiri dari: Pertama, manipulation 

level, adalah level partisipasi yang paling rendah, yaitu ketika sebagian anggota masyarakat 

hanya ditempatkan sebagai anggota badan penasehat (advising board), untuk mendukung 

dan menyetujui tindakan penguasa. Kedua, therapy level, adalah level partisipasi yang satu 

tingkat lebih tinggi dari manipulation, yaitu ketika masyarakat diposisikan seolah-olah 

“pasien rumah sakit jiwa” yang membutuhkan penyembuhan; sehingga keterlibatan mereka 

dalam suatu kegiatan tidak dimaksudkan untuk mengapresiasi mindset-nya, melainkan 

hanya untuk mengubah mindset-nya. Ketiga, informing level, adalah level partisipasi yang 

satu tingkat lebih tinggi dari therapy, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai penerima 

informasi, agar mereka mampu memperjuangkan hak-haknya. Keempat, consultation level, 

adalah level partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari informing, yaitu ketika masyarakat 

diposisikan sebagai pihak yang didengar keluh-kesahnya dalam memperjuangkan hak-

haknya. Kelima, placation level, adalah level partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari 

consultation, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai pihak yang diperhatikan atau 

dipertimbangkan kepentingannya. Keenam, partnership level, adalah level partisipasi yang 

satu tingkat lebih tinggi dari placation, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai mitra 

oleh penguasa, sehingga ada pembagian tugas dan tanggungjawab antara masyarakat 

dengan penguasa. Ketujuh, delegated power level, adalah level partisipasi yang satu tingkat 

lebih tinggi dari partnership, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai pihak yang 

memperoleh pendelegasian kewenangan dari penguasa, sehingga mereka mampu 

mendapatkan manfaat dari suatu program (kegiatan) berdasarkan kepentingannya. 

Kedelapan, citizen control level, adalah level partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari 

delegated power, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai penentu dan pengendali suatu 

program (kegiatan), sehingga sesuai dengan kepentingan masyarakat. 

Partisipasi juga diketahui memiliki berbagai tipe, yaitu: passive participation, 

participation by consultation, participation for material incentive, functional participation, 

interactive participation, dan self mobilization (Federal Ministry for Economic Cooperation 

and Development, Germany 2011). Hal ini diungkapkan dalam pustaka berjudul, ““Land Use 

Planning: Concept, Tools and Applications” (2011), yang disusun oleh Federal Ministry for 

Economic Cooperation and Development, Germany. 

Typology of participation, terdiri dari: Pertama, passive participation, ketika 

masyarakat berpartisipasi dengan cara mendengarkan penyampaian tentang perlunya 

mengerjakan sesuatu atau merespon sesuatu. Pada tipe ini respon masyarakat tidak 

mendapat perhatian yang memadai; Kedua, participation by consultation, ketika 

masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab suatu masalah tertentu yang diajukan 

kepadanya atau kepada masyarakat yang bersangkutan; Ketiga, participation for material 

incentives, ketika suatu masyarakat berpartisipasi untuk mendapat hasil tertentu, misal 

makanan, uang (upah), atau material tertentu. Keempat, functional participation, ketika 

suatu masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tertentu setelah agen pembangunan yang 

terlibat dalam kegiatan tersebut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Kelima, 

interactive participation, ketika masyarakat berpartisipasi dalam melakukan analisis, 
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menyusun rencana kegiatan dan formasi penguatan institusi lokal. Keenam, self 

mobilization, ketika masyarakat berpartisipasi dalam mengambil inisiatif, untuk mengubah 

sistem yang selama ini berlangsung, dengan memanfaatkan tawaran pihak eksternal. 

Berdasarkan uraian tentang partisipasi tersebut diketahui, bahwa partisipasi yang 

berpeluang digunakan sebagai instrumen, sesungguhnya juga memiliki level dan tipologi 

yang berbeda-beda, serta dilatar-belakangi oleh hal-hal yang berbeda pula. Justice and 

Environmental Organizations (2013) menyatakan, bahwa ada dua hal yang dapat melatar 

belakangi partisipasi, yaitu: constitutional background, dan stakeholders background. 

Justice and Environmental Organization dalam “Public Participation in Spatial Planning 

Procedures” (2013:2-3) menjelaskan, bahwa wujud partisipasi publik (public participation) di 

tiap negara dapat berbeda-beda berdasarkan latar belakang yang ada di negara tersebut. Ada 

dua latar belakang penting yang terkait dengan partisipasi publik, yaitu: (1) latar belakang 

konstitusi (constitutional background), berupa landasan hukum, legislasi dan 

pengadministrasian birokratis yang memberi kesempatan bagi dilaksanakannya partisipasi 

publik; dan (2) pemangku kepentingan (stakeholders), berupa kesediaan para pihak untuk 

memberi kesempatan  terselenggaranya partisipasi publik. 

Ketika partisipasi masyarakat dikerahkan untuk membuat peta, maka muncul 

terminologi participatory mapping (pemetaan partisipatif). Terminologi ini terus meluas 

sesuai kebutuhan dan dinamika masyarakat, seiring dengan kesadaran para pihak tentang 

perlunya partisipasi masyarakat. Sebagai contoh pandangan Stefano Di Gessa (2008) yang 

menyatakan, bahwa participatory mapping dapat menjadi alat untuk pemberdayaan 

masyarakat, ketika kegiatan ini memberi pengalaman bernilai pada masyarakat, saat mereka 

membuat peta berdasarkan pendekatan komunitas. 

Lebih jauh Stefano Di Gessa (2008, 34) menjelaskan, bahwa pada “kasus” Nicaragua, 

participatory mapping berguna untuk identifikasi, resolusi, dan prevensi konflik atas tanah. 

Sementara itu, HARDI (Harmonisations des Actions pour la Realisation d’un Developpemnt 

Integre) yang dilaksanakan di Madagaskar telah menetapkan tahapan kadaster warga 

(citizen’s cadastre), terdiri dari: tahapan rancangan kegiatan, tahapan pemberian informasi 

bagi  komunitas, tahapan kerja bersama komunitas, tahapan ploting batas fisik, tahapan 

mengenali dan identifikasi hak, dan tahapan penggunaan citra satelit (Di Gessa 2008, 37). 

Peran participatory mapping sebagaimana yang diungkapkan oleh Stefano Di Gessa 

(2008) dilengkapi oleh Chia Jung Wu dan Karolina Isaksson (Wu 2008, 28) dengan 

menyatakan, bahwa participatory mapping yang diterapkan di Ostlanken, Swedia, dapat 

melengkapi informasi pada dokumen-dokumen yang telah ada. Selain itu, participatory 

mapping mampu mengatasi kelemahan masyarakat dalam hal pengetahuan tentang peta 

dan pemetaan. Dengan demikian participatory mapping dapat menjembatani kesenjangan 

informasi antara landscape masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. 

Logan Cochrane, Jon Corbett, dan Peter Keller (2014, 96) juga menunjukkan peran 

penting participatory mapping dengan menyatakan, bahwa participatory mapping 

merupakan pemetaan yang bersifat lebih radikal dibanding pemetaan pada umumnya, 

terutama ketika ia berhasil diintegrasikan dengan proses pemerintahan. Participatory 
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mapping juga merupakan upaya, untuk memperoleh pencapaian yang besar dan mencegah 

terjadinya oposisi, melalui proses politik dan validasi penetapan obyek. 

7. Relasi Kuasa 

Pada beberapa masyarakat tertentu diketahui, bahwa kekuasaan (power) mampu 

berperan ketika ia berbasis kelas, misalnya pada masyarakat Irlandia. Hal ini diungkapkan 

oleh Jeannine Murphy pada tahun 2007, ketika ia melakukan penelitian dengan judul “The 

Individual Versus The Institution: Analysis of Power Relation in Irish Society”. 

Kekuasaan berbasis kelas menuntut para pihak yang berinteraksi, untuk 

memperhatikan keberadaan dan kepentingan masing-masing kelas sosial. Selain itu, para 

pihak juga perlu mengelola relasi kuasa, untuk mengurangi terjadinya konflik antar pihak. 

Hal ini diungkapkan oleh Henry Silka Innah dan kawan-kawan pada tahun 2012, ketika ia 

melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinamika Jejaring Aktor Dalam Reforestasi di 

Papua”. 

Relasi kuasa (power relation) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan 

kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Kekuasaan (power) adalah konsep yang 

kompleks dan abstrak, yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. Kekuasaan 

didefinisikan sebagai kemampuan pemangku kepentingan, untuk menentang atau 

mendukung individu atau kelompok lainnya (lihat Thomas 2004,10). 

Dinamika kekuasaan dan relasi kuasa (power relation) merupakan faktor yang telah 

melipat-gandakan dan menjadi penyebab merebaknya kemiskinan (poverty). Serangan 

komprehensif terhadap kemiskinan dan ketidak-setaraan (inequality) berasal dari kekuasaan 

(power), termasuk peran konstruktif dan destruktif kekuasaan. Pendekatan untuk mereduksi 

kemiskinan seringkali mengabaikan kebutuhan utama masyarakat, serta meremehkan 

(underestimate) dan mengabaikan relasi kuasa yang justru memelihara kemiskinan 

(Moncrieffe 2004, 7-11). 

Selanjutnya, Angus Stewart (dalam Agusta 2008, 266-267) berhasil membagi 

kekuasaan dalam dua bagian, yaitu: Pertama, kekuasaan yang hadir dalam bentuk 

dominasi, yang dikenali sebagai kekuasaan meliputi (power over) sesuatu atau seseorang. 

Kekuasaan jenis ini dipandang sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan, melalui 

mobilisasi sumberdaya. Selain itu, kekuasaan juga sejajar dengan otoritas, sehingga memiliki 

keresmian dan legitimasi, untuk mendesakkan keinginan kepada orang lain; Kedua, 

kekuasaan yang hadir dalam bentuk pemberdayaan, yang dikenali sebagai kekuasaan 

terhadap (power to) sesuatu atau seseorang. Kekuasaan jenis ini dipandang sebagai wujud 

otonomi masyarakat, melalui proses intersubyektif yang mampu menciptakan solidaritas 

bersama. 

Keberadaan power over relation dan power to relation relevan dengan definisi yang 

diungkapkan Robert A. Dahl (1957, 201). Baginya kekuasaan (power) merupakan terma 

(istilah) relasi antar orang (manusia), yang dinotasikan dalam simbol sederhana. Ia (1957, 

202) juga mengungkapkan, bahwa para ilmuwan tidak hendak memproduksi satu teori 

tentang kekuasaan, misal: Theory of Power, melainkan para ilmuwan cenderung 

memproduksi beraneka-ragam teori, yang masing-masing dengan cakupan terbatas. 
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Kekuasaan (power) dapat bersifat konfliktual (conflictual) dan koersif (coercive), 

sehingga ia perlu dibangun melalui konsensus (consensus) dan legitimasi (legitimacy). 

Kekuasaan bukanlah hal sederhana yang ada dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang 

harus dikultivasi (cultivated). Kekuasaan tidak akan kehilangan kekuatannya, bila ia 

digunakan dengan memanfaatkan berbagai taktik untuk mempengaruhi berbagai agenda. 

Kekuasaan merupakan wujud adanya kewenangan yang legitimate (Moncrieffe 2004, 26-27). 

Kekuatan kekuasaan semakin nampak, ketika pandangan Marx, Weber, dan Gramsci 

diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mereka bertiga adalah orang-orang yang menekuni 

teori kekuasaan (power) pada masyarakat berbasis kelas. Karl Marx (1818-1883) 

mengeksplorasi kekuasaan dalam relasinya dengan buruh, kelas, ekonomi, dan sistem 

kapitalisme. Menurut Marx, di bawah kapitalisme para pekerja dipaksa menjual tenaganya 

kepada kaum kapitalis, yang akan menggunakan tenaga ini untuk mengakumulasi modal 

lebih banyak, untuk meningkatkan kekuasaan kaum kapitalis atas para pekerja. 

Sementara itu, Max Weber (1864-1920) sepakat tentang perlunya distribusi kekuasaan 

dalam proses yang berkaitan dengan buruh. Weber mengeksplorasi kekuasaan dalam terma 

kewenangan (authority) dan manajemen dalam birokrasi negara. Menurut Weber, 

kekuasaan adalah kesempatan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk 

menentukan sikapnya terhadap suatu tindakan komunal, termasuk menentang orang lain 

yang berpartisipasi pada tindakan komunal tersebut. Berbeda dengan Marx dan Weber, 

Antonio Gramschi (1891-1937) mengajukan teori hegemoni sebagai perspektif, untuk 

menganalisis struktur dan agensi. Teori hegemoni mendasarkan diri pada pandangan Kaum 

Marxis, yang bergerak melintasi reduksionisme ekonomi (Murphy 2007,12-19). 

Kekuasaan berbasis kelas tidaklah sepenuhnya benar, karena Foucault (Sutrisno 2005, 

154) menjelaskan, bahwa kekuasaan bukan milik siapapun, kekuasaan ada di mana-mana, 

dan kekuasaan adalah strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam suatu ruang 

lingkup tertentu. Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam. 

Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang 

menandai subyek. Oleh karena itu, kekuasaan memproduksi pengetahuan, dan pengetahuan 

menyediakan kekuasaan. Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, 

melainkan juga dapat melalui normalisasi dan regulasi. 

Hubungan para aktor dapat berwujud kerjasama, bahkan dapat menimbulkan konflik, 

sehingga untuk memelihara relasi tersebut, diperlukan skema resolusi konflik atau 

penyeimbangan kekuasaan antar aktor. Hubungan masing-masing aktor dalam ranah 

pengelolaan sumberdaya alam juga ditentukan oleh ideologi politik/kekuasaan dan orientasi 

ekonomi yang dianut aktor (Innah 2012, 98). 

Kerjasama inilah yang dibangun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, ketika 

menggagas participatory mapping dalam pelaksanaan IP4T. Kegiatan ini menarik untuk 

diamati, terutama dalam hal: Pertama, pertimbangan rasional yang dibangun oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Madiun, pada saat melakukan participatory mapping, dalam 

pelaksanaan IP4T yang selanjutnya akan berguna sebagai peta kerja dalam pelaksanaan 

PTSL. Kedua, format participatory mapping yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan 



Monografi Penelitian Strategis 2018     143 

Kabupaten Madiun, sehingga didukung oleh seluruh stake holder yang ada di kabupaten ini. 

Ketiga, pemanfaatan relasi kuasa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam 

pelaksanaan participatory mapping. Keempat, kendala yang dihadapi oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan participatory mapping. Kelima, kegiatan 

yang telah dilakukan oleh masing-masing stakeholder di lokasi participatory mapping pasca 

participatory. 

8. Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan 

Teori Transmisi (Transmission Theory) telah mengungkapkan, bahwa masyarakat 

(society) hanya dapat bertahan (survive), jika ia memelihara dan mereplikasi sosio-ekonomi 

(socio-economic) dan struktur politik (political structure) yang ada pada dirinya di saat ini 

(S. Mthethwa Sommers 2014). Sementara itu, proses transmisi (transmission processes) 

sangat dipengaruhi oleh konten (content), konteks (context), dan pola transmisi, serta 

variasi struktur mendasar pada benda-benda budaya (Eerkens 2007, 239). 

Ketika transmisi melibatkan banyak pihak yang terkait, maka maka muncul 

terminologi “transmisi sosial” (social transmission), yang merupakan tindakan saat suatu 

individu atau masyarakat memperoleh elemen masing-masing budaya. Perolehan ini terjadi 

pada waktu para pihak berinteraksi, dan elemen-elemen budaya tersebut dipandang sebagai 

ide, perilaku, atau alat, dan didapatkan melalui pengamatan atau pembelajaran dari individu 

atau pihak lain (Eriksson 2005, 1). 

Dalam konteks participatory mapping yang dilaksanakan kantor pertanahan, maka 

yang ditransmisikan adalah nilai-nilai pertanahan, sebagai basis tindakan stake holder saat 

pelaksanaan IP4T. Hasil kegiatan IP4T selanjutnya dimanfaatkan sebagai peta kerja saat 

pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap). Oleh karena itu, nilai-nilai 

pertanahan memiliki arti penting, terutama ketika ia digunakan sebagai basis tindakan. 

Nilai-nilai pertanahan yang dimaksud dalam konteks ini adalah makna “land values” 

dalam perspktif sosiologi, yaitu konsepsi tentang hal-hal yang benar, baik, dan indah yang 

menjadi landasan persepsi, motivasi, dan perilaku semua pihak di bidang pertanahan. Pihak-

pihak ini meyakini, bahwa persepsi, motivasi, dan perilaku yang benar, baik, dan indah di 

bidang pertanahan, akan memberi manfaat yang besar bagi pihak-pihak tersebut. 

Nilai-nilai pertanahan yang bersumber dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

terdiri dari nilai (benar, baik, dan indah) dalam hal: Pertama, bumi, air, dan ruang angkasa, 

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai 

oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat [sumber: Pasal 2 angka (1) UUPA]. 

Kedua, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat 

hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga 

sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara (sumber: Pasal 3 UUPA). Ketiga, semua 

hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (sumber: Pasal 6 UUPA). Keempat, untuk tidak 

merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui 

batas tidak diperkenankan (sumber: Pasal 7 UUPA). Kelima, atas dasar hak menguasai oleh 

Negara, maka Negara mengatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalam 

bumi, air, dan ruang angkasa (sumber: Pasal 8 UUPA). Keenam, hanya Warga Negara 
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Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang 

angkasa [sumber: Pasal 9 ayat (1) UUPA]. Ketujuh, tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik 

laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak 

atas tanah, dan untuk mendapat manfaat serta hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun 

keluarganya [sumber: Pasal 9 ayat (2) UUPA]. Kedelapan, setiap orang dan badan hukum 

yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan 

atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan 

[sumber: Pasal 10 ayat (1) UUPA]. Kesembilan, segala usaha bersama dalam lapangan 

agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam 

bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya [sumber: Pasal 12 ayat (1) 

UUPA]. Kesepuluh, memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta 

mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau instansi yang 

mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu (sumber: Pasal 15 UUPA). Kesebelas, 

untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Republik Indonesia [sumber: Pasal 19 ayat (1) UUPA]. 

Sementara itu, nilai-nilai pertanahan, khususnya nilai-nilai pendaftaran tanah, yang 

bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

terdiri dari nilai (benar, baik, dan indah) dalam hal: Pertama, penghormatan terhadap alat 

bukti atau dokumen pemilikan dan penguasaan tanah, yang wujudnya berupa proses 

pemeriksaan berkas dan penelitian data yuridis. Kedua, penghormatan terhadap fakta 

lapangan, yang wujudnya berupa proses pemeriksaan lapangan tentang kebenaran data 

yuridis dan pengukuran bidang tanah untuk mengumpulkan data fisik. Ketiga, 

penghormatan terhadap hak pihak lain yang terkait dengan suatu bidang tanah, yang 

wujudnya berupa proses pengumuman data fisik dan data yuridis. Keempat, penghormatan 

terhadap proses administrasi, yang wujudnya berupa proses pembukuan hak dan penerbitan 

sertipikat hak atas tanah. Kelima, penghormatan terhadap pemegang hak atas tanah, yang 

wujudnya berupa proses penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada yang berhak. 

Nilai-nilai pertanahan itulah yang ditransmisikan atau mengalami transmisi sosial di 

lokasi IP4T, ketika petugas kantor pertanahan berinteraksi dengan stake holder, terutama 

masyarakat. Identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah perlu 

diberi basis nilai-nilai pertanahan yang bersumber dari UUPA dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997. Hal ini memberi dasar yang kuat bagi kelancaran pemanfaatan hasil 

IP4T sebagai peta kerja PTSL. 

Hanya saja perlu diingat, bahwa kekuatan transmisi nilai-nilai pertanahan terletak 

pada sisi komunikasi dalam transmisi sosial. Jonah Berger (2011) dalam penelitian berjudul 

“Arousal Increases Social Transmission of Information” telah mengungkapkan, bahwa dalam 

konteks komunikasi sebagai wujud transmisi sosial, ternyata orang lebih senang berbagi 

informasi tentang penyebab sesuatu, daripada berbagi informasi tentang sesuatunya itu 

sendiri. 

Sementara itu, Yoshihisa Kashima (2012) dalam penelitian berjudul “Social 

Transmission of Cultural Practices and Implicit Attitudes” telah mengungkapkan, transmisi 
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budaya lebih banyak ditentukan oleh rekonstruksi daripada oleh replikasi. Pandangan ini 

kemudian dilengkapi oleh Maning Chen Zhongtai, Wang Xiaohuan, dan Shi Xiuqing (2015) 

dalam penelitian berjudul “Key Nodes Indentify in The Peasants Social Network Based on 

Structural Hole Theory” telah mengungkapkan, bahwa pemanfaatan kelompok kunci dalam 

jejaring sosial mampu memperbaiki efisiensi transmisi informasi. 

Transmisi informasi, khususnya yang terkait dengan nilai-nilai pertanahan inilah yang 

dimanfaatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, untuk mendukung participatory 

mapping dalam pelaksanaan IP4T. Tepatnya, kegiatan ini menarik untuk diamati, terutama 

dalam hal pemanfaatan transmisi nilai-nilai pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Madiun dalam pelaksanaan participatory mapping. 

 

B. Rasionalitas dan Format Participatory Mapping 

3. Rasionalitas Participatory Mapping 

Pertimbangan rasional yang dibangun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun 

saat participatory mapping, sebagai berikut: Pertama, rasionalitas tradisional, yang 

memperkuat semangat “guyub”, dalam bentuk kerjasama seluruh elemen masyarakat. 

Kedua, rasionalitas cost and benefit, yang meliputi biaya sosial, ekonomi, dan teknis, serta 

keuntungan sosial, ekonomi, dan teknis. Ketiga. rasionalitas pemberdayaan masyarakat, 

yang meliputi beberapa upaya yang terkait dengan enabling, empowering, dan protecting. 

Keempat, rasionalitas pelaksanaan tugas, salah satunya adalah terlaksananya IP4T untuk 

mendukung pelaksanaan PTSL. 

4. Format Participatory Mapping 

Format participatory mapping yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Madiun, sebagai berikut: Pertama, format pelaksanaan, yang meliputi: (a) Deliniasi bidang 

tanah di atas peta kerja oleh Kamituo, dengan disaksikan dan dikonfirmasi oleh Ketua RT 

dan tokoh setempat. (b) Checking lapangan dan pengisian formulir IP4T-Partisipatif 

dilakukan oleh Kamituo, dengan didampingi Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RT. (c) 

Selanjutnya, entri data pada aplikasi IP4T-Partisipatif dilakukan oleh Operator Komputer 

yang khusus menangani IP4T-Partisipatif. Kedua, format koordinasi, yang meliputi 

koordinasi di tingkat pimpinan, mupun koordinasi di tingkat pelaksanaan. Ketiga, format 

pemerintahan, yang meliputi terbitnya beberapa peraturan tingkat Kabupaten Madiun, dan 

kesepakatan unsur pimpinan di Kabupaten Madiun. Keempat, format pendanaan, yang 

meliputi pendanaan pelaksanaan IP4T di 198 desa dan 8 kelurahan, serta pendanaan 

penyediaan citra satelit beresolusi 0,7m dan peralatan pendukung lainnya, yang bersumber 

dari APBD Pemerintah Kabupaten Madiun, ADD wilayah Kabupaten Madiun, dan DIPA 

APBN Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. 

 

C. Pemanfaatan Relasi Kuasa Dan Transmisi Nilai 

3. Pemanfaatan Relasi Kuasa 

Relasi kuasa dimanfaatkan dengan cara: Pertama, membangun power over relation, 

yaitu ketika Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun membangun komunikasi dengan 
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unsur pimpinan daerah, sehingga mereka berkenan mendukung participatory mapping. Hal 

ini dimaksudkan agar dukungan unsur pimpinan daerah memberi hasil nyata di tingkat 

pelaksanaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Madiun dengan memberi wewenang pada Kamituo, untuk melakukan deliniasi dan 

pendataan bidang tanah dalam rangka participatory mapping. 

Kedua, membangun power to relation, yaitu ketika Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Madiun membangun komunikasi dengan para Kamituo, Bhabinkamtibmas, 

Babinsa, dan Operator Komputer IP4T Desa melalui pelatihan pada pelaksanaan IP4T-

Partisipatif. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan IP4T-Partisipatif di desa berjalan dengan 

baik, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun 

dengan memberi pengarahan, pembinaan, pelatihan, dan pendampingan bagi Kamituo, 

Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Operator Komputer IP4T-Partisipatif Desa. 

4. Pemanfaatan Transmisi Nilai 

Transmisi nilai-nilai pertanahan dimanfaatkan dengan memperhatikan: Pertama, 

motif tindakan, yang dalam konteks IP4T-Partisipatif diketahui, bahwa motif tindakan para 

pihak atau stakeholders telah memberi daya dan menggerakkan mereka, untuk berperan 

serta atau berpartisipasi dalam IP4T-Partisipatif. Motif telah mendorong mereka, melakukan 

tindakan yang relevan dengan IP4T-Partisipatif. Meskipun diketahui, bahwa motif yang 

mereka miliki merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi, pasca menterjemahkan situasi 

dan kondisi yang dihadapi. 

Kedua, hubungan dan kepercayaan, yang dalam konteks IP4T-Partisipatif, hubungan 

yang baik antar stakeholders akan memudahkan terjadinya: (1) proses saling mengenal satu 

sama lain, sehingga masing-masing pihak dapat mengetahui perannya masing-masing; (2) 

proses saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga peran yang dijalankan masing-masing 

dapat optimal dalam berkontribusi; dan (3) proses saling bergantung satu sama lain, 

sehingga terbentuk jalinan dan solidaritas yang kuat antar stakeholders. 

Sementara itu, kepercayaan dibangun antar stakeholders untuk memperkokoh 

kerjasama dan sinergitas dalam pelaksanaan IP4T-Partisipatif. Sebagai contoh, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Madiun memiliki kepercayaan yang tinggi pada segenap 

stakeholders, terutama dalam hal dukungan dan kesediaan berpartisipasi dalam pelaksanaan 

IP4T-Partisipatif. Kepercayaan ini relevan dengan harapan, tumpuan, dan keyakinan 

Pemerintah Desa, bahwa pelaksanaan IP4T-Partisipatif sejalan dengan kepentingannya. 

Sementara itu, Bhabinkamtibmas dan Babinsa bersedia untuk berpartisipasi dalam 

pelaksanaan IP4T-Partisipatif, karena relevan dengan upaya mencegah konflik, dan sengketa 

di bidang pertanahan, yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya keamanan dan 

ketertiban masyarakat. 

Ketiga, isi nilai-nilai pertanahan, yaitu hal-hal yang dianggap benar, baik dan pantas 

dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, maka Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Madiun berupaya menyampaikan nilai-nilai pertanahan yang terkait 

dengan IP4T, yaitu: (1) Penghormatan terhadap alat bukti atau dokumen pemilikan dan 

penguasaan tanah, yang wujudnya berupa proses pemeriksaan berkas dan penelitian data 
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yuridis. (2) Penghormatan terhadap fakta lapangan, yang wujudnya berupa proses 

pemeriksaan lapangan tentang kebenaran data yuridis dan pengukuran bidang tanah untuk 

mengumpulkan data fisik. (3) Penghormatan terhadap hak pihak lain yang terkait dengan 

suatu bidang tanah, yang wujudnya berupa proses pengumuman data fisik dan data yuridis. 

(4) Penghormatan terhadap proses administrasi, yang wujudnya berupa proses pembukuan 

hak dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. (5) Penghormatan terhadap pemegang hak 

atas tanah, yang wujudnya berupa proses penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada yang 

berhak. 

 

D. Kendala dan Kegiatan Pasca Participatory Mapping 

3. Kendala Participatory Mapping 

Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan 

participatory mapping, sebagai berikut: Pertama, kendala peta kerja, ketika citra satelit 

berresolusi 0,3m tidak didapatkan dan kemudian diganti dengan citra satelit beresolusi 

0,7m. Kedua, kendala pelatihan, ketika rencana pelatihan bagi 1.500 orang perangkat desa, 

atas saran Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, tidak dapat dilaksanakan dan kemudian 

diganti dengan workshop selama 2 hari. 

4. Kegiatan Pasca Participatory Mapping 

Kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder pasca participatory mapping, 

sebagai berikut: Pertama, dalam konteks land values atau penilaian tanah, Bapenda (Badan 

Pendapatan Daerah) Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, 

untuk menetapkan nilai tanah dan zona nilai tanah secara tepat (obyektif, aktual, dan 

faktual); Kedua, dalam konteks land use atau penatagunaan tanah, Bappeda dan Dinas 

PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Madiun menggunakan data dan 

peta IP4T-Partisipatif, untuk melakukan penataan ruang dan penatagunaan tanah secara 

obyektif sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Kabupaten Madiun; Ketiga, 

dalam konteks land development, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten 

Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk membangun basis data bidang 

tanah, yang digunakan sebagai dasar pemberian izin dan pengelolaan penanaman modal di 

Kabupaten Madiun; Keempat, dalam konteks land registration atau pendaftaran tanah, 

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk 

mendukung pelaksanaan PTSL. 

 

E. Penutup 

3. Kesimpulan 

Issue penting berupa kemanfaatan IP4T, ternyata memiliki akar masalah berupa 

keterbatasan sumberdaya manusia dan keterbatasan dana, sehingga pilihan kebijakan 

alternatif yang tersedia adalah pelibatan partisipasi masyarakat (stakeholders). Oleh karena 

itu, IP4T-Partisipatif perlu dilaksanakan di seluruh Indonesia, agar peta dan datanya dapat 

digunakan sebagai peta kerja dan data dalam pelaksanaan PTSL. 

4. Saran 
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IP4T-Partisipatif yang diinisiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun telah 

mendapat dukungan dari Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Madiun, namun kegiatan 

ini tetap membutuhkan dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional, sebagai berikut: Pertama, perlu kerjasama Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan LAPAN dalam penyediaan citra satelit resolusi 

tinggi sebagai peta kerja IP4T-Partisipatif, terutama bila IP4T-Partisipatif akan dilaksanakan 

di seluruh Indonesia. Kedua, perlu kerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional dengan ISI dalam pelatihan participatory mapping pada kegiatan IP4T-

Partisipatif, terutama bila IP4T-Partisipatif akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Ketiga, 

perlu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang 

menetapkan, bahwa: (1) penarikan batas bidang tanah pada IP4T-Partisipatif dilakukan 

secara general boundary; (2) penarikan batas bidang tanah pada PTSL bila tidak 

memungkinkan dilakukan secara fix boundary, dapat dilakukan secara topological boundary; 

(3) topological boundary, adalah garis batas yang ditetapkan tidak secara rigid (kaku), agar 

batas dapat direvisi sesuai perubahan yang terjadi pada bidang tanah. Keempat, perlu 

dukungan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, untuk 

menerapkan konsep hybrid antara IP4T dengan PTSL, yaitu ketika: (1) diwujudkan desa 

lengkap melalui IP4T; dan selanjutnya (2) di desa lengkap tersebut bidang-bidang tanahnya 

disertipikasi melalui PTSL. Kelima, perlu dorongan dari Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada kepala kantor pertanahan di seluruh Indonesia, 

untuk membangun komunikasi dan hubungan yang sinergik dengan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, terutama bila IP4T-Partisipatif akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. 
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