
 



 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

Lingkup Hak Cipta 

Pasal 2: 

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak 

Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang    

timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Ketentuan Pidana 

Pasal 72: 

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan        

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan 

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 

(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupi-

ah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda pal-

ing banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2) (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 

atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran 

Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  
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Puji syukur kehadirat Ilahi atas terbitnya Buku 

Kumpulan Esai yang berjudul Tanah dan Ruang untuk 

Keadilan dan Kemakmuran Masyarakat. Buku ini berisi 

15 (lima belas) esai yang terpilih dalam Lomba Esai 

Agraria Tingkat Nasional Ke-4 yang diselenggarakan 

oleh Sekolah Tingi Pertanahan Nasional (STPN) pada 

tahun 2018. Lomba Esai ini dilaksanakan secara rutin 

oleh STPN mulai tahun 2015. 

Sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah 

naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

(Kementerian ATR/BPN RI), STPN sangat merespons 

berbagai karya tulis yang dihasilkan oleh segenap 

sivitas perguruan tinggi, termasuk para mahasiswa. 

Respons ini merupakan bentuk kepedulian STPN 

dalam  rangka mewujudkan tanah dan ruang untuk 

keadilan dan kemakmuran yang merupakan tema 

peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 

(HANTARU) Nasional tahun 2018 sekaligus tema 

Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional Ke-4.  Tema ini 

dimaknai bahwa tanah dan ruang sebagai satu 
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kesatuan utuh yang dapat memberikan keadilan dan 

kemakmuran dalam penggunaan, pemanfaatan, 

pemilikan untuk seluruh masyarakat, pelaku usaha 

maupun negara. Salah satu bentuk pelaksanaannya 

adalah dengan percepatan Program Nasional antara 

lain legalisasi aset-Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL), Pengadaan Tanah, dan Reforma 

Agraria. 

Penekanan terhadap percepatan penyelesaian 

Program Nasional ini sangat mendesak untuk dapat 

dilaksanakan. Program legalisasi aset dilaksanakan 

untuk memberikan kepastian dan perlindungan 

hukum atas kepemilikan tanah masyarakat sehingga 

dapat menekan permasalahan dan sengketa 

pertanahan. Untuk mendukung pembangunan 

infrastruktur dalam rangka peningkatan produktivitas 

dan daya saing Nasional serta berkembangnya 

investasi, maka Kementerian ATR/BPN melaksanakan 

program pengadaan tanah. Sedangkan untuk 

menjamin pemerataan struktur penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, 

dilaksanakan program reforma agraria. Selain 

program nasional tersebut, juga dilaksanakan 

penguatan perencanaan tata ruang sebagai payung 

hukum pembangunan untuk mendukung 
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pertumbuhan ekonomi. Pentingnya pemahaman 

mengenai pelaksanaan Program Nasional yang 

akhirnya dapat menimbulkan gagasan serta inovasi 

baru inilah yang menjadi kesadaran panitia, sekaligus 

buku ini dalam membingkai kegiatan lomba esai 

agrarian tingkat nasional. 

Pemahaman di atas ternyata bersambut cukup 

antusias di kalangan para generasi muda mahasiswa. 

Naskah-naskah yang mereka kirim dari berbagai 

disiplin ilmu dan berbagai perguruan tinggi 

mencerminkan pemahaman itu. Gagasan-gagasan 

serta inovasi-inovasi yang diutarakan merupakan 

suatu pemikiran, konsep, bahkan usulan suatu 

kegiatan yang sangat dapat membantu memperlancar 

kegiatan percepatan Program Nasional. Pemikiran-

pemikiran anak muda tersebut tentu suatu prestasi 

yang membanggakan. Oleh karenanya, pencapaian ini 

patut disyukuri dan dapat menjadi pembelajaran kita 

bersama.  

Saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku 

ini, sekaligus selamat dan terima kasih atas 

keberhasilan panitia dalam menyelenggarakan 

kegiatan, serta para finalis dan juara lomba yang telah 

mengikuti proses kegiatan sejak awal hingga akhir. 

Terima kasih juga kepada para juri yang telah menilai 
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secara independen terhadap naskah dan hasil 

presentasi para finalis. Mereka adalah  Drs. R.Yando 

Zakaria (Peneliti pada Lingkar Pembaruan Desa  dan 

Agraria serta Pusat Kajian Etnografi Hak Komunitas 

Adat), Dr. Rikardo Simarmata, SH (Dosen Fakultas 

Hukum UGM), dan Wahyuni SH., M.Eng (Dosen 

STPN). Kami berharap bahwa apa yang telah dirintis 

oleh STPN ini dapat berjalan secara berkelanjutan 

dalam membangun jejaring akademis di berbagai 

perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang peduli 

terhadap persoalan-persoalan agraria, tata ruang dan 

pertanahan, dan tidak henti-hentinya mencari 

terobosan solusi terbaik dalam menyelesaikan 

masalah-masalah yang ada. 

Akhirnya, saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi 

Pertanahan Nasional, Yogyakarta secara khusus 

mengucapkan selamat kepada para penulis. Hadirnya 

buku ini merupakan kebahagiaan dan kebanggaan 

melihat anak muda berprestasi dan melahirkan 

gagasan gunuin yang dipersembahkan untuk para 

pembaca. 

 

Dr. Ir. Sentot Sudhirman, MS   
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Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan 

kepada negara untuk memberikan kemakmuran dan 

mensejahterakan rakyat melaluli pengelolaan bumi, 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

Begitu pentingnya tanah dan ruang untuk kemakmur-

an rakyat sehingga tepat kiranya menjadikan gagasan 

pada pasal 33 ini sebagai tema pada hari Agraria    

Nasional dan Tata Ruang ke 58 dan juga digunakan 

sebagai tema lomba sekaligus judul buku kumpulan 

naskah lomba Essay Agraria Nasional yang ke 4 tahun 

2018 yaitu “Tanah dan Ruang Untuk Keadilan dan 

Kemakmuran Rakyat”. Kegiatan lomba Essay Agraria   

Nasional ini juga merupakan bagian dari rangkaian 

kegiatan Dies Natalis Sekolah Tinggi Pertanahan    

Nasional Yang ke-55 

Puji  Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang    

Maha Esa karena atas berkat rahmatnya buku       

kumpulan Esai Lomba Esai Agraria Nasional ini dapat 

terselesaikan tepat pada waktunya. Buku ini merupa-

kan kumpulan dari 15 naskah terbaik finalis lomba 

Esai Agraria Nasional ke 4. Naskah yang terpilih 
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merupakan naskah-naskah terbaik hasil seleksi ketat 

dari keseluruhan naskah yang diterima oleh panitia 

lomba Esai Agraria Nasional. Begitu besarnya         

antusiasme dari peserta lomba Esai, dilihat dari total 

naskah yang diterima oleh panitia lomba esai yang 

mencapai total 85 naskah. Banyaknya naskah masuk 

yang berisi pemikiran-pemikiran keritis merupakan 

wujud kepedulian generasi muda terhadap kondisi 

pertanahan Indonesia saat ini. Berbagai latar belakang 

keilmuan dari peserta lomba esai juga menjadikan 

khasanah pemikiran yang cendrung beraneka ragam 

sesuai dengan sub tema Lomba Esai Agraia. 

Guna mendapatkan ide-ide yang segar dan 

tajam dari generasi muda, maka dari itu gagasan 

“Tanah dan Ruang Untuk Keadilan dan Kemakmur-

an Rakyat” yang dijabarkan  kembali dalam 5 (lima) 

subtema, yaitu: 

1. Inovasi Modernisasi Pelayanan Pertanahan dalam 

Rangka Manajemen Pertanahan dan Penataan    

Ruang. 

2. Reforma Agraria untuk Penyelesaian Ketimpangan 

Tanah dan Ruang. 

3. Penyelarasan Tanah dan Ruang dalam Prespektif 

Regulasi. 
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4. Strategi Percepatan Penguatan Hak Atas Tanah. 

5. Setrategi Percepatan Pengadaan Tanah untuk     

Infrastrktur. 

Kelima subtema tersebut merupakan isu-isu 

strategis keagrariaan yang sedang berlangsung di   

Indonesia saat ini. Berbagai permasalahan terkait isu-

isu keagrariaan tersebut sangat memerlukan masukan 

dari berbagai pihak salah satunya melalui pemikiran-

pemikiran generasi muda Indonesia. Generasi muda 

di anggap memiliki pemikiran yang segar dan 

terbebas dari berbagai kepentingan. Dari keseluruhan 

ide-ide yang termuat dalam 15 (lima belas) naskah 

terbaik ini kami merangkum ke dalam satu buku    

sebagai wujud apresiasai terhadap finalis yang sudah 

mau menyumbangkan gagasanya. Selain sebagai  ben-

tuk apresiasi, pembukuan kumpulan naskah Esai ini 

juga agar kiranya gagasan yang sudah ditulis dapat 

tersampaikan kepada khalayak ramai sehingga dapat 

membuka wawasan kita tentang isu-isu strategis 

keagrariaan saat ini. Gagasan-gagasan yang sudah di 

bukukan ini juga dapat menjadi masukan terhadap 

pemangku kebijakan dalam mengemban tugas 

keagrarian sehingga dalam pelaksanaan tugasnya 

dapat lebih membawa kebaikan kepada negara kita.  



 xii 

 

Inovasi Modernisasi Pelayanan Pertanahan dalam 

Rangka Manajemen Pertanahan dan Penataan       

Ruang 

Sejalan dengan era digital dan revolusi industri 

4.0 banyak negara telah menerapkan digitalisasi      

dalam pemerintahannya. Tujuannya untuk mem-

bangkitkan produktivitas dan efisiensi serta 

menghidupkan akuntabilitas mesin kelembagaan 

negara. Pemerintah perlu membangun e-government di 

seluruh kelembagaan, membangun skema pelayanan 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang 

terpadu dan terintegrasi. Kementrian PANRB sudah 

menyusun Perpres Nomor 95/2018 tentang sistem 

pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) guna 

mewujudkan keterpaduan sistem pemerintahan dari 

pusat hingga ujung daerah terluar. Penerapan              

e-Govement dapat mengarahkan pengembangan pe-

layanan berrbasis elektronik menuju tingkat kepuasan 

tertinggi masyarakat terhadap pelayanan publik. Ada-

pun salah satu pelayanan publik yang harus 

melakukan modernisasi dan inovasi adalah pelayanan 

publik di bidang pertanahan.   

Inovasi dan modernisasi pelayanan pertanahan 

akan memudahkan masyarakat yang membutuhkan 
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pelayanan pertanahan. Pada era revolusi industri 4.0 

ini inovasi dan modernisasi pelayanan pertanahan 

merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat 

dinafikan. Digitalisasi pelayanan pertananahan 

dengan pemanfaatan aplikasi smartphone atau pe-

layanan berbasis web perlu di kembangkan guna 

meningkatkan kualitas pelayaan pertanahan. Pe-

manfaatan aplikasi android berbiaya rendah dalam 

pengumpulan data pertanahan, atau pengendalian 

penataan ruang pertanahan dengan peta digital dan 

aplikasi android, serta sistem penyimpanan data digi-

tal pertanahan yang memanfaatkan sistem bock chain 

kesemuanya gagasan tersebut disampaikan dengan 

baik dalam bentuk tulisan Esai di buku ini. Inovasi-

inovasi di bidang pertanahan selain dapat memangkas 

waktu pelayanan juga dapat memangkas biaya pela-

yanan pertanahan yang saat ini dirasa mahal. Selain 

itu pemanfaatan teknologi dalam pelayanan per-

tanahan juga dapat menjadi solusi atas keterbatasan 

sumberdaya manusia dalam pelayanan pertanahan.  

 

Reforma Agraria Untuk Penyelesaian Ketimpangan 

Tanah dan Ruang 

Kita ketahui bersama bahwa isu Reforma     

Agraria tetap merupakan isu yang hangat untuk 
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dikupas bersama sejak dahulu tahun 1960 hingga saat 

ini tahun 2019 dan kemungkinan kedepanya tetap 

akan menjadi isu panas. Kebijakan pemerintah terkait 

Reforma agraria semenjak dahulu hingga sekarang 

masih belum dapat menyelesaikan permasalahan 

ketimpangan struktur penguasaan tanah. Hingga ini 

pemerintah  dirasa belum menemukan formulasi yang 

tepat dalam pelaksanaan Reforma Agraria sesuai 

dengan apa yang dijanjikan  dan tertuang dalam     

Nawacita. Janji Redistribusi tanah 9 juta hektar oleh 

pemerintah pun hingga saat ini belum bisa            

diimplementasikan disebabakan oleh susahnya 

koordinasi antar lembaga terkait Reforma Agraria itu 

karena masih adanya ego sektoral dimasing-masing 

kelembagaan, perbedaan prespektif terkait Reforma 

Agraria juga faktor perbedaan skala prioritas program 

Reforma Agraria  dimasing-masing kelembagaan. 

Gagasan yang disampaikan oleh penulis me-

nyadarkan kita kembali bahwa reforma agraria tidak 

hanya sekedar bagi-bagi sertipikat belaka tetapi juga 

harus melakukan restrukturisasai penguasaan tanah 

sehingga tidak timbul ketimpangan struktur pe-

nguasaan tanah. Untuk kesuksesan pelaksanaan  

reforma agrarian tidak bisa diselesaikan dengan      
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rutinitas biasa saja tetapi memerlukan keseriusan 

berbagai pihak untuk melaksanakan reforma agraria. 

Proses legalisasi asset yang sangat masiv dilakukan 

adalah suatu yang penting dilakukan namun apabila 

hal tersebut tidak dibarengi dengan kegiaatan pe-

nataan struktur penguasaan tanah  maka hal tersebut 

sama saja makin mepertegas ketimpangan struktur 

penguasaan tanah di Indonesia. 

 

Penyelarasan Tanah dan Ruang dalam Prespektif 

Regulasi 

Undang-undang no 26 tahun 2007 tentang      

Penataan Ruang (UUPR) mengamanatkan tentang 

perlunya penataan ruang yang dapat mengharmo-

nisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan, 

yang dapat mewujudkan keterpaduan penggunaan 

sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta 

yang dapat memberikan perlindungan terhadap 

fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif ter-

hadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. 

Dalam konsideran dan azasnya UUPR 

menekankan betapa pentingnya “keterpaduan”, 

“pendekatan sistem” dan “kepastian hukum serta 

kadilan” diantara berbagai azas penataan ruang 

lainnya. Akan tetapi pada kenyataanya UUPR tidak 
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berdiri sendiri, ia tidak hidup di “ruang hampa” tanpa 

intervensi dari undang-undang lainya. Terdapat    

banyak Undang-undang sektoral yang mengatur    

tentang sumber daya alam, khususnya penggunaan 

dan pe-manfaatan tanah, yang cendrung tidak       

konsisten antara satu dan lainnya, disamping 

tumpeng tindih dengan segala dampaknya. 

Kesemuanya itu kemudian diturunkan dalam per-

aturan yang tingkatnya lebih rendah seperti Peraturan 

Pemerintah dan peraturan lain dibawahnya, maka 

ketidak konsistenan tersebut akan terus berlanjut 

hingga saat ini. Semua kegiatan penataan termasuk 

regulasi penataan ruang harus dapat menjamin hak 

asaasi manusia akan Ruang.  

 

Strategi Percepatan Penguatan Hak Atas Tanah 

Penguatan hak rakyat atas tanah, secara        

konstitusi telah di emban pemerintah sejak terbitnya 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang         

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Namun ke-

nyataanya hingga saat ini tepat 59 tahun usia UUPA 

(17/05/2019) hak rakyat atas tanah belum sepenuhnya 

dirasakan oleh seluruh rakyat Indonsia.  

Pemerintah saat ini telah berkomitmen untuk 

menguatkan hak rakyat atas tanah. Adapun        
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komitmen tersebut dituangkan dalam RPJM Nasional 

tahun 2015-2019 yang menyebutkan bahwa untuk 

meningkatkan kesejahtraan rakyat dilakukan melalui 

penyediaan tanah obyek Reforma Agraria sekurang-

kurangnya 9 juta hektar. Yang selanjutnya akan di-

distribusikan kepada rakyat sebnanyak 4,5 juta hektar 

melalui legalisasi asset dan 4,5 juta merupakan obyek 

redistribusi tanah (HGU yang habis masa ber-

lakuknya, Tanah Terlantar, dan dari pelepasan        

kawasan hutan). Legalisasi aset (pensertipikatan) dan 

Redistribusi tanah merupakan wujud dari penguatan 

hak atas tanah. 

Target pengutana hak rakyat atas tanah yang 

sedemikian besarnya tidak akan dapat terlaksana 

tanpa adanya komitmen bersama antar berbagai pihak 

seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, kalangan 

akademisi, pihak swasata, para aktifis dan NGO serta 

masyarakatyang menguasai tanah. Dalam buku ini 

dituliskan pula keterlibatan berbagai pihak seperti 

misalanya peningkatan peran camat sebagai PPATS 

dalam proses penguatan hak atas tanah dan 

pemenfaaat konsep kearifan-kearifan lokal yang dapat 

di adopsi guna percepatan pelaksanaan penguatan 

hak atas tanah dipaparkan dengan baik dalam be-
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berapa judul esai di buku ini. Komitmen bersama ana-

tar multi pihak inilah yang menjadi kunci sukses 

agenda penguatan hak rakyat atas tanah. 

 

Setrategi Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Infra-

strktur 

Masalah pembebasan lahan, selama ini jadi  sua-

tu pekerjaan  paling berat dalam percepatan pemban-

guan infrastruktur. Masalah tanah ini pula kemudian 

membuat proyek yang sudah direncanakan kemudian 

menjadi molor dari rencana.  

Proses perncanaan adalah suatu tahapan yang 

sangat penting dalam proses pengadaan tanah, 

dengan proses perencanaan yang matang maka proses 

pengadaan tanah akan dapat terlaksana dengan baik, 

peran Kementriaan ATR/BPN sebagai leading sektor 

harus dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak 

guna mensukseskan proses pengadaan tanah,    

koordinasi dilakukan antara kementrian ATR/BPN 

dengan instansi yang membutuhkan tanah, Kejaksaan 

dan pihak-pihak terkait lainya dalam mempercepat 

proses pengadaan tanah. Perlunya pembentukan Bank 

Tanah sebagai salah satu solusi yang ditawarkan guna 

pelaksanaan percepatan pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum. 
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Proses pengadaan tanah tidak akan pernah lepas 

dengan adanya masalah ganti kerugian, maka dalam 

proses pengadaan tanah perlu dilakukan penilaian 

dan penelitian terlebih dahulu terkait ganti kerugian 

di lokasi pengadaan tanah. Harus dilakukan penilaian 

baik itu penilaian obyek matriil dan imateriil di lokasi 

pengadaan tanah hingga diperoleh kesepakatan nilai 

ganti kerugian. Hal yang sering luput dari prosess 

ganti kerugian obyek pengadaan tanah  adalah aspek 

imatriil, banyak masyarakat yang dirugikan secara 

imatriil, pemerintah perlu melakukan pendampingan 

tidak hanya pada saat pengadaan tanah saja tetapi  

juga pasca pengadaan tanah. Selain permasalahan 

ganti rugi permasalahan yang sering dihadapi adalah 

permasalahan ekologi. Proses pengadaan tanah juga 

tidak boleh mengesampingkan aspek ekologi sehing-

ga dalam proses pengadaan tanah sebelum menetap-

kan lokasi pengadaan tanah diperlukan kajian yang 

komperhensif. 

 

Penutup dan Ucapan Terima Kasih 

Demikian buku kumpulan esai ini kami terbit-

kan sebagai bentuk apresiasi dari kami yang diberikan 

kepada para peserta lomba esai agrarian nasional ke 4 

dalam rangkaian peringatan Hari Agraria Nasional ke 
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58. penghargaan dan apresisasi yang sebesar-besarnya 

tidak lupa pula kami ucapkan kepada finalis lomba 

esai agraria karena telah menyumbangkan ide dan 

gagasanya dalam bentuk tulisan yang dimuat dalam 

buku ini. Besar kiranya harapan semoga gagasan-

gagasan yang tertuang dalam buku ini dapat mem-

berikan inspirasi bagi para pembaca tentang realita 

keagrariaan yang sedang dihadapi saat ini. Semoga 

buku ini juga dapat memotivasi seluruh mashasiswa 

di Indonesia untuk juga turut ikut menyumbangkan 

ide dan gagasan dalam bentuk tulisan-tulisan. 

Dan yang terakhir, tidak lupa pula diucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada STPN 

Press yang bersedia menerbitkan kumpulan esai ini 

menjadi sebuah buku, semoga apa yang diusahakan 

dapat bermanfaat bagi kemajuan kita bersama. 

       

 Yogyakarta, Mei 2019 

 

  Mariska Widya Arfiana 

Pandu Kuncoro Admaja 
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Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan 

kepada Negara untuk memberikan kemakmuran dan 

mesejahterakan rakyat melalui pengelolaan bumi, air, 

dan kekayaan yang terkandung di Indonesia. Untuk 

itu, negara memiliki wewenang untuk mengatur dan 

menyelenggarkan peruntukan, penggunaan, persedia-

an, pemeliharaan sumber-sumber daya tersebut me-

lalui pendelegasian kewenangan pengelolaannya    

pada lembaga pemerintah yang ditunjuk berdasarkan 

Undang-Undang. Pengelolaan sumber daya agraria 

(tanah) dan penataan ruang pendelegasian tersebut 

menjadi kewenangan Kementrian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)       

berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2015 tentang       

Kementrian Agraria dan Tata Ruang.  

Terbentuknya Kementrian Agraria dan Tata  

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)    

merupakan peluang terwujudnya integrasi ke-
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lembagaan pertanahan dan penataan ruang. Suatu 

langkah revolusioner adalah mewujudkan harmoni-

sasi dalam penataan penguasaan pertanahan yang 

mendukung keteraturan pemanfaatan ruang sekaligus 

upaya penangana masalah agraria/pertanahan namun 

demikian, untuk mewujudkan hal tersebut tidak    

mudah dan terdapat hambatan, sehingga penataan 

agraria/pertanahan dan tata ruang masih belum dan 

dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Menanggapi hal demikian diperlukan kontribusi 

dari segenap elemen bangsa, bukan hanya oleh 

pemerintah, tetapi juga para pemuda, khususnya para 

mahasiwa untuk berpikir dan bertindak dalam me-

nanggapi problematika tersebut. Untuk kemudian 

menjadi gagasan bagi pengelolaan agraria/pertanahan 

dan tata ruang yang memakmurkan dan 

menentramkan yang diwadahi salah satunya melalui 

kegiatan Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional Ke-IV 

Tahun 2018.  

Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 

merupakan upaya untuk meninjau ulang kembali 

bahwa keadilan dan kemakmuran rakyat adalah 

tujuan utama dalam setiap penyelenggaraan publik 

terutama bidang pertanahan. Untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dilakukan melalui penyediaan 
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tanah objek RA sekurang-kurangnya 9 juta ha yang 

selanjutnya akan diredistribusikan pada rakyat dan 

petani yang tidak memiliki tanah, sejumlah 4,5 juta 

berasal dari legalisasi asset dan 4,5 juta yang 

merupakan objek redistribusi tanah (RPJMN 2015-

2019). 

Tanah dan ruang merupakan bentuk integrasi 

yang mana kedua sektor diharapkan dapat 

mewujudkan penyelesaian pendaftaran tanah 

terhadap seluruh bidang-bidang tanah dengan acuan 

penataan ruang yang berkelanjutan di Indonesia. 

Ibarat tanah sebagai bahan dasar dan ruang sebagai 

bahan tambahan untuk pengolahan maka dengan 

adanya sinergi dua sektor maka dapat terpenuhi Legal 

Access dan Legal Asset yang diidam-idamkan dalam 

Nawacita. 

Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional 

merupakan kegiatan yang dikelola oleh Unit Kegiatan 

Taruna Bidang Akademik  di bawah naungan Badan 

Senat Taruna (BST) Sekolah Tinggi Pertanahan 

Nasional, periode tahun 2018 dalam rangka 

memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang 

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional ke-58. Kegiatan ini merupakan 
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wadah untuk menghimpun berbagai pemikiran di 

bidang agraria dari mahasiswa berbagai jurusan di 

seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang mana 

pada kesempetan ini mengangkat tema “Tanah dan 

Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat“. 

Pemilihan tema ini dilatarbelakangi urgensi 

tanah dan ruang untuk kemakmuran rakyat dan 

melihat keterkaitan antara program strategis 

Kementrian Agraria dan Tata Ruang dalam 

mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 

Selain itu perlu adanya regulasi yang mengatur tata 

ruang itu sendiri. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka gagasan 

“Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran 

Rakyat” yang menjadi tema utama dijabarkan ke 

dalam 5 (lima) sub tema antara lain: Pertama, Inovasi 

Modernisasi Pelayanan Pertanahan dalam Rangka 

Manajemen Pertanahan dan Penataan Ruang. Kedua, 

Reforma Agraria untuk Penyelesaian Ketimpangan 

Tanah dan Ruang. Ketiga, Penyelarasan Tanah dan 

Ruang dalam Perspektif Regulasi. Keempat, Strategi 

Percepatan Penguatan Hak Atas Tanah. Kelima, 

Strategi Percepatan Pengadaan Tanah untuk 

Infrastruktur.  
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Terkait kegiatan tersebut, sekitar 90 esai masuk 

ke meja panitia yang datang dari berbagai perguruan 

tinggi di Indonesia. Panitia bekerja sama dengan para 

juri untuk memilih 15 esai terbaik yang akan 

dipresentasikan di STPN pada acara puncak. Dan 

terpilih 15 esai terbaik dari berbagai perguruan tinggi, 

diantaranya dari UGM, UI, UNS, UNAIR, UII, 

STAINU Temanggung, Universitas Negeri Semarang, 

Universitas Andalas, UNHAS, dan STPN. Pada 

perhelatan akhir  kemudian terpilih 3 terbaik dari 15 

presenter, 1 finalis favorit, dan 1 best perform yang 

menampilkan esainya di depan dewan juri. Pada 

penilaian terkahir, juri memutuskan juara I diraih 

Muchammad Chanif Chamdani dari UGM, Juara II 

Sandi Halim dari UGM, dan Juara III Wasyilatul 

Jannah dari STPN Yogyakarta, finalis terfavorit diraih 

Isni Indriyana dari STAINU Temanggung, dan Deiny 

Setiyawan dari Universitas Sebelas Maret menjadi 

finalis Best Perform. Ketiga paper dan presenter 

terbaik, best perform, dan finalis terfavorit tersebut 

dinilai oleh 3 juri yang sangat berkompeten di 

bidangnya, yakni Ricardo Simarmata, Yando 

Zakariya, dan Wahyuni. Sistem penilaian diambil dari 

substansi esai berupa gagasan, argumen, dan 
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penyajian. Juri memutuskan berdasarkan poin 

tersebut, sebagaimana disampaikan dalam rapat akhir 

dewan juri. 

Buku ini merupakan hilir dari kegiatan lomba 

esai yang merupakan kumpulan dari 15 esai terpilih 

dari peserta yang tampil di perhelatan akhir setelah 

melewati berbagai proses masukan juri, catatan editor, 

dan revisi dari penulis. Untuk itu panitia 

mengucapkan terima kasih kepada para peserta baik 

yang tidak lolos esainya maupun yang lolos. Secara 

khusus panitia juga mengucapkan terima kasih 

kepada 15 peserta yang telah meluangkan waktu 

untuk ahdir ke STPN dan bersedia memperbaiki 

esainya sehingga bisa hadir dalam bentuk buku ini. 

Kepada 3 dewan juri di atas, panitia mengucapkan 

banyak terima kasih atas kesediaan meluangkan 

waktunya dari mulai membaca esai sejak awal hingga 

hadir seharian penuh di hari presentasi peserta. 

Semoga amal baik beliau membawa manfaat bagi kita 

semua.  

Kepada Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan 

Nasional, kami mengucapkan banyak terima kasih 

atas dukungan penuh kegiatan ini, dan dorongan 

yang luas untuk kelancaran dan kesuksesan acara 

Lomba Esai Agraria Nasional ke-4. Dukungan dan 
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fasilitas yang beliau sediakan melalui STPN sangat 

menentukan kelancaran acara tersebut. Kepada semua 

panitia, yang telah bekerja dari awal hingga akhir 

tanpa mengenal lelah, saya ucapkan terima kasih 

banyak atas semua bantuan dan dukungannya, 

sehingga acara ini dapat berlangsung dengan sukses. 

Pengalaman 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, 

semoga dijadikan pelajaran untuk kegiatan Lomba 

Esai Agraria ke-5 tahun 2019, sehingga dapat berjalan 

dengan sukses dan memberi manfaat kepada banyak 

pihak. Dan kami selaku panitia memohon maaf 

kepada semua pihak jika dalam penyelenggaraan 

acara tersebut ada kekurangan dan keteledoran yang 

tidak kami sengaja. Dari hati yang tulus, kami mohon 

dimaafkan. 

Kepada semua pembaca, buku ini kami 

persembahkan untuk generasi muda Indonesia 

khususnya yang peduli dengan persoalan agraria. 

Semoga buku ini membawa manfaat dan 

menginsiprasi banyak pihak demi masa depan 

Indonesia yang lebih baik. 

Terima kasih. 

 

Dinar Wisnu Wardhani  

(Mewakili Panitia LEAN ke-4 2018) 
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KORUPSI DAN KETIMPANGAN AGRARIA 

 

Muchammad Chanif Hamdani 

 

Ketimpangan agraria di Indonesia dapat dikatakan 

masih menjadi persoalan klasik yang nampaknya semakin 

kompleks dan kronis. Persoalan ketimpangan agraria pada 

muaranya akan berdampak pada lahirnya kesenjangan sosial-

ekonomi, pengurangan terhadap akses dan pemenuhan hak-

hak dasar serta pemiskinan dan kerentanan baik secara sosial, 

ekonomi maupun politik. Telah disadari pula oleh para pen-

studi agraria juga dirasakan oleh masyarakat awam bahwa 

persoalan ketimpangan struktur agraria adalah satu dari 

sekian persoalan keagarariaan kita yang urgent untuk 

diselesaikan. Dalam hal ini, umumnya penstudi agraria me-

mahami bahwa jawaban logis dari berbagai masalah struktur 

sosial agraria adalah melalui perombakan atau pembaruan 

agraria (Setiawan 2001). Pembaruan agraria atau Reforma 

Agraria- yang dalam cakupan sempit disebut landreform- pada 

intinya merupakan usaha untuk memperbaiki ketimpangan 

dan melakukan pemerataan aset dan akses atas sumber daya 

agraria. Namun, perlu disadari pula pada dasarnya reforma 

agraria lebih sebuah bentuk kemauan politik (Ladejinsky   

dalam Setiawan 2001) yang tidak bisa lepas dengan beragam 

variabel teknis dan sosial. Pengalaman atas praktik         

landreform di Indonesia dan berbagai negara menunjukkan 

bahwa sebetulnya kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh    

sistem ekonomi-politik, paradigma pembangunan serta 

“kemurahan-hati” atau watak penguasa dalam tiap masa 

(Rachman 2012; Setiawan 2001). 
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Hanya belakangan ini saja, gaung reforma agraria    

kembali menguat seiring dengan komitmen pemerintahan 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden M. Jusuf 

Kalla dalam menguraikan persoalan ketimpangan melalui 

reforma agraria, yang antara lain dilakukan melalui legalisasi 

aset, (re)distribusi lahan serta aneka regulasi lain yang mem-

buka akses masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber 

agraria, salah satunya hutan (baca: Perhutanan Sosial). Di lain 

sisi, beberapa negara yang telah mempraktikkan land reform 

atau agrarian reform, seperti Jepang, Korea Selatan, dan     

Taiwan menunjukkan perlunya dukungan baik dari segi     

politik penguasa, prasarana keuangan serta teknologi 

(Setiawan 2001). Sehingga menjadi pertanyaan kemudian atas 

kebijakan reforma agraria yang sedang dilangsungkan ber-

kaitan dengan komitmen, keberlanjutan, ketertautan dengan 

aneka kebijakan lainnya serta yang tidak kalah penting adalah 

soal acces reform. Maka tanpa mengurangi optimisme yang 

lahir dari reforma agraria yang memang sudah sepatutnya 

dikawal, penyelidikan soal ketimpangan dan reforma agraria 

seharusnya tidak berhenti pada satu prespektif. Sebab kerap-

kali konflik, perebutan akses, ketimpangan atau marginalisasi 

keagrariaan merupakan gejala yang muncul di permukaan. 

Dibaliknya, bisa saja sistem politik atau Lembaga-lembaga 

ekonomi secara terstruktur mereproduksi kebijakan-

kebijakan yang melanggengkan ketimpangan, tak terkecuali 

melalui transaksi koruptif yang tentunya merugikan sebagian 

besar rakyat. 

 

Menelusuri Akar Penyebab 

Penggambaran ketimpangan agraria di Indonesia 

seringkali dinarasikan dengan fakta bahwa sebagian besar 
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sumber – sumber daya alam Indonesia dimonopoli dan ter-

konsentrasi pada sejumlah golongan tertentu. Konsorsium 

Pembaruan Agraria (Friana 2017) menyebutkan dari seluruh 

wilayah daratan di Indonesia, 71 % dikuasai korporasi ke-

hutanan dan 23% dikuasai korporasi perkebunan skala besar. 

Sementara rakyat kecil, hanya menguasai sisanya saja.         

Sehingga dampaknya satu persen orang terkaya di Indonesia 

menguasai 50,3 % kekayaan nasional, dan 10 % orang terkaya 

menguasai 7% kekayaan nasional.  

Penjelasan atas mengapa ketimpangan agraria terjadi 

salah satunya berkisar oleh sebab kebijakan agraria yang dari 

awal “timpang”.  Timpang di sini, dalam artian memberikan 

akses dan aset yang besar kepada segelintir golongan melalui 

apa yang disebut Ismail (2007) sebagai kebijakan-kebijakan 

yang berprinsip pada jabaran asas universalitas daripada 

partikularitas, jabaran asas individualitas daripada kolektiv-

itas serta jabaran asas askriptif menjadi pencipataan prestasi.1 

Hal ini dilakukan guna memacu pertumbuhan perekonomian 

dan dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan ekonomi 

tinggi, maka persoalan kemiskianan dan ketimpangan akan 

turut teratasi. Namun demikian, konsekuensi dari asumsi ter-

sebut, dalam perkembangannya, tidak mudah direalisasikan. 

Karena yang terjadi kemudian adalah peminggiran hak-hak 

1 Ismail (2007) menyatakan bahwa yang dimaksud jabaran asas uni-
versalitas merupakan penempatan semua subjek hukum dalam 
kedudukan dan pemberian akses yang sama, jabaran asas individuali-
tas yang lebih menekankan pada kepentingan individu serta jabaran 
asas penciptaan prestasi melalui seleksi permohonan hak (atas 
tanah) berdasarkan kapasitas yang dimiliki guna mencapai tujuan 
pertumbuhan ekonomi.  
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masyarakat atas sumber daya agraria dan terkonsentrasinya 

sumber daya agraria pada gologan tertentu.  

Meskipun demikian, jika hendak mengkaji melampaui 

teks hukum dan kebijakan yang tampak di ranah publik, maka 

dalam lahirnya kebijakan agraria yang demikian itu dapat  

pula ditemukan suatu pola global yang mana mengindikasikan 

peranan institusi politik-ekonomi beserta paradigma pem-

bangunan yang diusungnya yang berpengaruh signifikan atas 

hasil-hasil kebijakan agraria yang dikeluarkan. Stiglitz (2012) 

misalnya, secara tegas menyebut bahwa ketimpangan tidak 

terjadi begitu saja, melainkan didesain (secara sengaja      

maupun tidak) melalui hasil dari tindakan pemerintah.  

Begitu pula yang diungkapkan oleh Acemoglu dan   

Robinson (2010) bahwa perbedaan institusi-institusi ekonomi 

dan tata hukum yang mengatur soal mekanisme ekonomi dan 

insentif berpengaruh pada tingkat kemakmuran. Lebih lanjut, 

Acemoglu dan Robinson (2010) mencontohkan antara        

institusi ekonomi dan institusi politik mempunyai sinergi 

yang kuat, di mana institusi politik ekstraktif2 melahirkan  

institusi-institusi ekonomi yang ekstraktif yang mengeruk 

sumber daya sebagian besar masyarakat untuk segolongan 

elit. Lalu kemudian, menjadi pertanyaan mengapa interaksi 

antar institusi tersebut tidak beriorientasi kepada pilihan ke-

makmuran rakyat? Secara ringkas, dapat ditangkap dari pen-

jelasan Acemoglu dan Robinson (2010) bahwa hal ini ber-

kaitan dengan kepentingan penguasa yang dalam hal ini 

2 Acemoglu dan Robinson (2010) menyatakan bahwa institusi politik 
ekstraktif ditandai dengan adanya penempatan kekuasaan di tangan sege-
lintir kecil kelompok elit. Selain itu institusi politik berperan dalam 
menentukan siapa dan untuk tujuan apa kekuasaan itu diberikan dan akan 
digunakan. 
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menurut Mas’oed (1997) didasari pada rational choice dan 

political survival.3 Dengan demikian hal ini berkaitan pula 

dengan personal etika penguasa. 

Maka jawaban atas mengapa ketimpangan terjadi    

adalah tidak sekadar berpusat pada bagaimana kebijakan 

yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana proses perancangan 

kebijakan tersebut, institusi yang terlibat perancangan itu 

serta bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Dari sini, akar 

ketimpangan sesungguhnya dapat dimaknai bukan hanya  

akibat kebijakan yang memfasilitasi konsentrasi penguasaan 

sumber daya agraria pada segolongan orang. Namun lebih 

dari itu, ketimpangan yang bermuara pada kemelaratan 

masyarakat merupakan hasil dari interaksi institusi ekonomi-

politik dalam pengelolaan sumber daya agraria. Dalam 

konteks ini, interaksi yang dilakukan merupakan interaksi 

yang kontra produktifatas upaya pemerataan akses dan 

manfaat atas sumber daya agraria dan cenderung 

menghasilkan tindakan yang koruptif. 

 

Pola dan Realita Korupsi Agraria 

Perbuatan koruptif (korupsi) secara ringkas didefinisi-

kan sebagai the abuse of public or corporate office for private 

gain (Bhargava 2005). Korupsi juga dapat diartikan sebagai 

sesuatu (perbuatan) yang busuk, jahat, merusak, bersifat 

amoral, menyangkut jabatan instansi atau aparatur 

pemerintah, penyelewengan kekuasaan (dalam jabatan      

3 Selain teori mengenai rational choice dan political survival, Mas’oed 
(1997) mengajukan tiga teori lain yang menentukan penyebab dit-
erapkannya suatu kebijakan: teori kelompok kepentingan; teori 
otonomi-relatif negara; dan teori discourse power.  
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karena pemberian) (Karsona 2011) yang berakibat pada ke-

rugian keuangan negara (Subekti & Tjitrosoedibio 1973 dalam 

Karsona [2011]). Sedangkan dalam konteks pengelolaan sum-

ber daya, menurut Perry (dalam Robbins 2000), korupsi di-

lakukan dengan melibatkan jaringan tawar-menawar atau 

transaksi antar individu yang melibatkan kepercayaan, 

pengkhianatan, penipuan, sub ordinasi untuk kepentingan 

tertentu, kerahasiaan, melibatkan berbagai pihak dan saling 

menguntungkan. Sehingga konsensus dari transaksi institusi 

ekonomi dan politik yang bertujuan untuk mengatur dan 

mengarahkan keuntungan dan manfaat atas sumber daya 

agraria pada diri mereka sendiri dan mengabaikan ke-

pentingan rakyat dapat dikategorikan sebagai korupsi. 

Dalam realitanya menurut Konsorsium Pembaruan 

Agraria indikasi praktik-praktik korupsi dapat dilihat antara 

lain: pembiaran adanya kebun dan pabrik kelapa sawit di  

dalam kawasan hutan; pembiaran atas pengelolaan konsesi 

kehutanan yang melebihi luas areal pemberian konsesi 

menurut keputusan pemerintah; pemberian izin untuk ke-

hutanan, pertambangan atau perkebunan di wilayah yang  

tidak seharusnya; manipulasi dalam proses ganti rugi peng-

adaan tanah; pengelolaan hak guna usaha yang tidak sesuai 

dengan pemberian haknya; penyalahgunaan wewenang pe-

nerbitan hak dan penetapan status tanah terlantar. Selain itu 

pemberian suap kepada pejabat pemberi izin, tidak mem-

bayar pajak dari hasil sumber daya dan penyelundupan hasil-

hasil sumber daya juga merupakan modus-modus korupsi di 

sektor kehutanan (Setiawan et al. 2017; Anti Coruption   

Clearing House 2015). Maka dapat dikatakan tipologi umum 

korupsi di sektor sumber daya alam, dilakukan dengan suap 
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dan perbuatan melawan hukum untuk memperoleh nilai 

ekonomi langsung (bribery &illicit enrichment); pengaturan 

yang memberikan keluasaan bergerak bagi pemburu rente 

(rent seeking & state capture); dan pengaburan dimensi publik

-privat untuk membangun potensi konflik kepentingan 

(conflict of interests) (Nagara 2015). 

Berbagai praktik korupsi tersebut terjadi bukan oleh 

karena ketiadaan aktor negara. Sebaliknya, Robbins (2000) 

mengemukakan bahwa korupsi yang terinstitusionalisasi   

seperti modus – modus yang telah disebutkan sebelumnya 

justru terjadi dengan melibatkan aparat negara yang mem-

punyai monopoli penguasaan atas sumber daya. Hal ini 

selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Kartodihardjo 

(2017) di mana regulasi perizinan yang menetapkan 

kewenangan, rekomendasi dan pemberian izin disertai 

dengan diskresi luas dan pelaksanaan peraturan yang tidak 

transparan. Di lain sisi, faktor rent atau manfaat yang me-

motivasi tindakan serta opportunity (peluang) juga merupa-

kan prakondisi terciptanya korupsi di sektor sumber daya 

agraria (Kolstad & Søreide 2009). 

Implikasi yang kemudian muncul atas terjadinya 

korupsi di sektor sumber daya agrarian di antaranya: ke-

rugian pendapatan negara dari sektor pajak maupun pe-

nerimaan negara bukan pajak, deforestasi dan degradasi lahan 

yang terjadi secara masif dan peminggiran akses masyarakat 

atas sumber-sumber daya agraria oleh sebab tindakan aparat 

dan regulasi yang tercipta tidak adil. Untuk yang terakhir ini, 

Komisi Pemberantasan Korupsi (2015) menyebut terjadinya 

ketimpangan pengelolaan hutan oleh kepentingan skala besar 

di mana hanya 3,18% yang dialokasikan untuk skala kecil.  
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Maka praktis, hasil – hasil sumber daya agraria tidak dapat 

dinikmati secara optimal untuk segenap rakyat Indonesia. Hal 

ini juga dapat dikatakan kontraproduktif dengan tujuan pem-

berian “hak menguasai (dari) negara” yakni, untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. 

 

Memberantas Korupsi dan Memperbaiki Tata Kelola 

Jika persoalan ketimpangan agraria merupakan akibat 

dari tata interaksi institusi ekonomi dan institusi politik yang 

cenderung koruptif. Maka penyelesaian atas ketimpangan 

agraria tidak cukup sekadar redistribusi aset dan pembukaan 

akses sumber-sumber agraria. Lebih dari itu, upaya yang   

perlu dilakukan meliputi: pemberantasan korupsi sumber 

daya dan perbaikan tata kelola sumber daya agrarian dengan 

mendoronng good resources governance (Hardjasoemantri 

2003).4 

Dalam hal ini perlu diperhatikan dua hal yakni 

menyangkut regulasi/kebijakan dan institusi. Dalam konteks 

regulasi, perlu dikaji untuk diperbaiki pengaturan-pengaturan 

yang masih bersifat state capture, memungkinkan asymmetric 

information, memberikan diskresi luas dalam pengelolaan 

sumber daya tanpa adanya pengawasan yang memadai. Juga 

perlu diupayakan “pembaruan” hukum agraria yang betul-

betul berpedoman pada prinsip keadilan sosial, keberlanjutan 

serta demokratisasi pengelolaan sumber daya agraria. Secara 

konkret hal ini dapat dilakukan misalnya melalui kebijakan 

4 Hardjasoemantri (2003) menekankan pentingnya pemahaman atas 
sejumlah prinsip – prinsip yang mendasari good governance itu 
sendiri yang antara lain: partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi 
hukum; transparansi; berorientasi pada konsensus; kesetaraan, efek-
tivitas; efisiensi dan akuntabilitas. 
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lelang perizinan atau hak atau transparansi informasi sumber 

daya alam. 

Kedua, dalam kontek institusi perlu dikaji soal 

mekanisme seleksi kepemimpinan. Misalnya, sistem pemilih-

an umum yang ada saat ini masih membuka peluang ter-

jadinya korupsi melalui obral perizinan yang dipicu biaya 

politik yang tinggi. Kedua, menyangkut persoalan moral dan 

etika pejabat publik. Yang mana dalam hal ini manakala kita 

memosisikan diri selaku civil society, maka kita juga perlu 

mendorong terselenggaranya tata pengaturan sumber daya 

agraria yang transparan dan akuntabel dan adil serta upaya 

penyadaran moral dan etika para pejabat publik. Di lain sisi, 

gerakan organisasi sipil kemasyarakatan bidang keagrariaan 

perlu untuk bertransformasi dalam mengawal dan me-

ngoreksi kebijakan-kebijakan agraria melalui sarana    

teknologi, politik, sosial atau hukum yang tersedia di masa 

kini. Sehingga melalui pemberantasan korupsi dan perbaikan 

tata kelola sektor sumber daya agraria, diharapkan akan 

mampu mengurangi angka ketimpangan, menjamin distribusi 

manfaat dan akses yang lebih memadai serta pada tujuannya 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  
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AGRARIAN TRANSFORMATION DALAM  

PERSPEKTIF KONSTITUSI: KEBIJAKAN  

REFORMA AGRARIA NEO-POPULIS SEBAGAI  

ANTITESIS KAPITALIS 

 

Sandy Halim 

 

Pendahuluan 

Miskonsepsi terbesar reforma agraria (RA) di              

Indonesia dewasa kini adalah pengidentikkan RA dengan ke-

bijakan Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) se-

bagai agenda liberalisasi terselubung organisasi neolib dunia 

(Subjudul 2). Ironinya, bahkan pemaknaan kebijakan RA yang 

disangka memadai yakni kebijakan penataan ulang struktur 

kepemilkan dan penguasaan tanah (Landreform) gagal di-

tegakkan sebab berangkat dari pendekatan hukum lahir pada 

ruang hampa (Subjudul 3). Sejatinya sejak Ketetapan MPR No. 

IX Tahun 2001, RA tidak dapat dimaknai sekadar Landreform 

(LR) namun harus pula mencakup accessreform (AR) di dalam

-nya (Subjudul 4). Oleh karena itu, tujuan dari paper ini adalah 

mengusung konsep RA yang implementatif dengan memper-

timbangkan aspek sosial politik dan berkeadilan dan berjiwa 

neo-populis dengan integrasi konsep agribisnis dalam RA 

yang menjamin kesejahteraan petani. 

 

Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap sebagai 

Konkretisasi Agenda Neoliberal Terselubung Bank Dunia 

Peran bank Dunia tidak dapat dipisahkan dari agenda 

pendaftaran tanah sebagai pintu masuk pembentukan pasar 

tanah (land market) yang kemudian berbentuk suatu proyek 
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dengan nama Land Administration Project. Proyek ini        

kemudian menyatu dalam sistem hukum nasional Indonesia 

dalam program PRONA (1981), PAP (1995-2000), dan 

LARASITA (2006) kemudian terakhir PTSL (2014-2017). Pada 

titik ini, maka misi utama (De soto 2000) yakni integrasi aset 

rakyat miskin ke dalam sistem kapitalisme menjadi nyata. 

Tanah menjadi rawan dilepas oleh pemilik tanah apabila   

kondisi ekonomi mendesak ditambah kelalaian Pemerintah 

untuk melindungi hak tersebut terpotret dengan jelas pada 

awal tahun 2000an dimana koefisien gini kepemilikan lahan 

di Indonesia meningkat dari 0,5 pada tahun 1983 menjadi 0,7 

pada tahun 2003. Selain itu, sertipikasi tanah tatkala struktur 

penguasaan tanah masih timpang merupakan tindakan 

Pemerintah melegalisasi ketimpangan tersebut.  

 

Tabel 1. Distribusi Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) 

Menurut Golongan Luas Lahan Pertanian Yang Dikuasai 

(2013) 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014, Sensus Pertanian 2013. 

Gol. Luas Lahan Pertanian 

yang Dikuasai (Ha) 

Persentasi RTUP 

<0,50 57,18 

0,50-0,99 16,81 

1-1,99 13,95 

2-2,99 6,06 

3-3,99 2,42 

4-4,99 1,36 

5-5,99 1,72 

10-19,99 0.36 

20-49,99 0,08 

50-99 0,01 

>=100 0,00 

Total 100 
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Bahkan apabila merujuk pada dokumen Kantor Staf 

Kepresidenan (KSP) yakni Strategi Nasional Pelaksanaan 

Reforma Agraria 2016-2019 (KSP 2016), enam program     

prioritas diimplementasikan secara bertahap dan program 

Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek    

Reforma Agraria dilakukan hanya setelah program Penataan 

Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria  

telah terlaksana. Dengan kata lain, kepastian hukum dan legal-

isasi pemilikan tanah hendaknya ditempatkan sebagai bagian 

akhir yang dijalankan diujung setelah redistribusi tanah di-

lakukan. 

 

Kegagalan Perumusan Kebijakan Landreform yang        

Implementatif 

Kebijakan LR sejak tahun 1960 sampai saat ini masih 

belum dapat mencapai tujuan politik hukumnya yakni pe-

merataan kepemilikan dan penguasaan lahan terbukti dari 

data BPS, (‘Ketimpangan Kepemilikan Lahan’ 2018) selama 

empat dekade rasio gini kepemilikan lahan berfluktuasi pada 

rentang 0,5-0,72 (dengan kategorisasi ketimpangan sedang 

0,4<G<0,5 dan ketimpangan tinggi G>0,5). Analisis terhadap 

paradigma mandulnya kebijakan LR akan dibahas dengan tiga 

rangkaian yakni pertama, ketiadaan pertimbangan sosial  

politik dalam perumusan kebijakan LR, kedua, kurangnya 

pendataan lengkap sebagai prasyarat perumusan kebijakan 

LR yang tepat, dan ketiga, kebijakan LR dengan pendekatan all 

or nothing adalah bentuk ketidakadilan. 

Perihal pertama, titik berat terhadap aspek sosial     

politik ini diketengahkan oleh (Lipton 2009, 141) dengan 

menyatakan “The third step is to predict their administrative 

and political feasibility, and the risks of EEA”. Jejak historis 
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Bangsa Indonesia membuktikan bahwa aspek tersebut tidak 

turut serta dipertimbangkan terbukti dengan pertarungan 

kelas di pedesaan Jawa, Bali, dan sejumlah tempat di            

Sumatera, termasuk melalui apa yang disebut “aksi-aksi 

sepihak”, dan para tuan tanah yang bertindak mempertahan-

kan diri secara politik karena posisi kelas mereka yang ter-

ancam (Wertheim 1969, 14). Hingga akhirnya program 

landreform secara mengejutkan berhenti ditandai dengan 

penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal angkatan 

darat pada tanggal 30 September 1965. Faktanya, kebijakan 

LR tidak pernah dikaji ulang terbukti dengan UU No 56 Prp 

Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanaian (UU 

LR) yang belum dirubah sejak tahun 1960. 

Perihal kedua, Micheal (Lipton 2009, 144) menekankan 

bahwa seyogyanya data yang akurat merupakan prasyarat/

langkah pertama terlaksananya kebijakan LR dengan menya-

takan “The first step is to search and, if needed, improve the 

data so as to predict the amount, scale and cost of land       

transfers.” Ironinya, terdapat paradigma tersendiri mengenai 

data yang dikeluarkan Pemerintah melalui BPS. Pertama, 

pihak BPN melalui Acara Konferensi Pers “Reforma Agraria” 

pada tanggal 29 Maret 2018 mengakui (‘BPN Akui Pemetaan’ 

2018) bahwa pemetaan kepemilikan lahan masih menjadi 

persoalan agraria hingga saat ini. 

Perihal ketiga, kegagalan LR disebabkan karena tiada-

nya asas keadilan dalam penerapan batas maksimum dan 

minimum kepemilikan tanah. Phrasa “jumlah luasnya tidak 

melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 

2 pasal ini” pada Pasal 1 ayat (1) dan phrasa “minimum 2 

hektar” pada Pasal 8 UU LR menunjukkan pendekatan all or 
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nothing.1 Asas keadilan Penulis manifestasikan dengan pen-

dekatan gradual dalam penentuan tanah kelebihan/

pemberian tanah. Analogi paling tepat untuk menggambarkan 

pendekatan ini adalah ketentuan Pajak Penghasilan (PPh). 

Ketentuan yang dimaksud adalah batas Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP), Lapisan Penghasilan Kena Pajak (LPKP), 

tarif progresif. Sebagai perbandingan, PTKP ibarat batas     

minimum kepemilikan tanah, kemudian LPKP ibarat peng-

golongan individu berdasarkan kepemilikan tanah, dan tarif 

progresif ibarat persentase tanah yang diambil/diberikan ber-

dasarkan penggolongan tersebut. Dalam hal ini asas keadilan 

dapat dimaknai asas keadilan horizontal dimana individu  

pada golongan yang sama terkena ketentuan pengambilan/

pemberian tanah dengan persentase yang sama, dan dapat 

dimaknai pula asas keadilan vertikal dimana individu pada 

golongan yang berbeda terkena ketentuan pengambilan/ 

pemberian tanah dengan persentase yang berbeda namun 

secara berjenjang. 

 

Paradigma Access Reform dalam Kerangka Reforma 

Agraria: Celah dirasukinya jiwa kapitalisme dalam  

Sistem Pertanian 

Konsep RA memiliki makna legal yuridisnya dalam  

Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Kepala BPN kala 

1 Lipton (2009) menjelaskan hal ini dikarenakan individu dengan 
kepemilikan tanah melebihi batas maksimum dan individu yang te-
pat memiliki tanah di ambang maksimum akan berakhir pada kondisi 
kepemilikan tanah yang sama setelah kebijakan LR. Demikian pula 
dengan individu yang tidak memiliki tanah dengan yang bertanah 
diambang batas.  
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itu, Winoto (2005) menyebutkan secara eksplisit rumus RA = 

LR + AR. Tanpa kedua konsep tersebut, kebijakan pem-

bangunan bersifat eksploitatif kapitalistik berkedok 

kemitraan, sebagaimana tercemin pada kebijakan                

agro-industry melalui Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan Revo-

lusi Hijau pada era Orde Baru (Fauzi 1999, 163). Apabila di-

analisis dari unsurnya, strategi agraria yang diterapkan     

adalah kapitalis.2 
 

Tabel 2. Jenis strategi agraria 

 
Sumber: Noer Fauzi 1999, 11 

 

Dengan status quo strategi agraria yang kapitalis,     

respon yang dilakukan Pemerintah saat ini adalah pembiaran 

atau menghindari konflik. Terdapat tiga argumentasi:         

pertama dari aspek penguasaan tanah, Pemerintah se-

Jenis Strategi Agraria  Unsur  
Strategi  
Agraria  Kapitalis Sosialis Populis 

Penguasaan 
Tanah 

Individu Non 
Penggarap 

Negara a.n. 
Pekerja 

Keluarga 
Petani 

Tenaga Kerja Pekerja Upahan 
(buruh bebas) 

Pekerja yang 
diorganisir 

Keluarga 
Petani 

Tanggung   
jawab 
produksi, 
akumulasi, dan 
investasi 

Individu Non 
Penggarap 

Negara a.n. 
Pekerja 

Keluarga 
Petani yang 
diorganisir 
melalui 
Koperasi 

2 Modus operandi dari kebijakan ini adalah tiga yaitu pertama, mem-
isahkan petani dari factor produksi strategis; kedua, petani dipaksa 
secara tidak langsung untuk menjadi pekerja upahan/buruh bebas 
dilakukan melalui persentasi bagi hasil yang eksploitatif; ketiga, 
memisahkan petani dari pasar bebas.  
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bagaimana tertuang dalam Stranas RA 2016-2019, tidak men-

coba merubah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah 

karena yang menjadi objek utama redistribusi tanah adalah 

tanah-tanah terlantar dan tanah bekas HGU yang merupakan 

tanah negara bukan tanah-tanah kaum elitis. Dasar kedua ada-

lah petani mayoritas bekerja sebagai pekerja upahan, buruh 

bebas, dan pekerja rentan kian menguatkan adanya differen-

siasi kelas sebagai isyarat pertumbuhan kapitalis skala kecil. 

Hal ini juga diafirmasi oleh data pekerjaan penduduk di sektor 

pertanian oleh Sensus Penduduk 2010 (BPS 2012). Hal yang 

paling penting adalah ketiga, yaitu petani tidak memiliki akses 

ke pasar. Hal ini sangat nyata tercermin pada PIR dan praktik 

tengkulak dimana petani terlepas dari sistem pasar. 

Apabila paradigma kapitalis pertama dan kedua dapat 

diselesaikan dengan kebijakan LR yang benar (subjudul kedua 

dan ketiga), maka paradigma ketiga harus dilakukan melalui 

strategi AC berbasis konsep agribinis. Hanya dengan pen-

dekatan konsep agribisnis neo-populis, kesejahteraan rakyat 

tani sebagai tujuan politik hukum utama UUPA dapat tercapai. 

Melalui pendekatan sistem agribisnis dapat dianalisis bahwa 

stagnansi bahkan degradasi kesejahteraan petani dikarenakan 

ketidakpaduan subsistem agribisnis dimana persentase ke-

untungan sektor usaha tani dimana petani ambil bagian selalu 

lebih kecil dibandingkan total keuntungan seluruh sistem. Hal 

ini diafirmasi Suhartini dan Rusastra (2015, 203-221) dengan 

data Indeks Nilai Tukar Petani yang tidak pernah beranjak 

jauh dari nilai sekitar 100 (sebagai batas tidak untung atau 

rugi). Sistem agribisnis terdiri dari empat subsistem utama 

yaitu agro-input, farm agro-production, agro-industry agro 

processing, dan agro-marketing. Dalam sektor penting dan 

menyangkut hajat hidup orang banyak, Negara wajib me-
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nguasai sektor terkait termasuk subsistemnya dan di-

pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.3 

Derajat penguasaan Negara sudah digariskan oleh Mahkamah 

Konstitusi dalam Putusannya Nomor 36/PUU-X/2012 dimana 

penguasaan negara yang paling utama adalah pengelolaan 

langsung Negara melalui BUMN. 

Penulis mengusung suatu strategi pengelolaan sektor 

pangan melalui BUMN dengan dua kata kunci. Pertama,    

holdingisasi dimana BULOG akan menjadi induk BUMN      

Pangan dan menaungi BUMN agro-input, BUMN farm agro-

production, BUMN agro-industry, dan BUMN agro-marketing. 

Kedua, integrasi vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal  

antara rantai agro-input dan agro-production yang dipegang 

oleh satu perusahaan merger dan integrasi vertikal lainnya 

antara agro-industry dan agro-marketing dipegang oleh 

BULOG. Integrasi horizontal dilakukan antara PT Sang Hyang 

Seri dan PT Pertani yang kemudian memainkan peran sentral 

pada rantai agro-input dan agro-production. Integrasi vertikal 

bertujuan memperkuat rantai agribisnis yang berimplikasi 

langsung pada kinerjanya sebagai misal Thailand dan Taiwan. 

Sementara integrasi horizontal meminimalisir persaingan 

tidak sehat antar BUMN usaha sejenis. Terkait dengan pem-

berdayaan kelembagaan petani, BUMN harus secara aktif ber-

mitra strategis dengan kelembagaan petani setempat. Selain 

itu dikaitkan, kelembagaan petani dapat difungsikan sebagai 

pendata petani yang berhak mendapat subsidi pupuk dan  

benih. 

 

3 Pangan sebagai produk primer agribisnis diletakkan pada ranking 
paling atas dari sembilan kegiatan ekonomi utama dalam MP3EI 
2011-2025.  
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Kesimpulan 

Konsep RA harus kembali pada fitrahnya yaitu UUD 

NRI 1945 yang bersifat neo-populisme yang bercirikan pe-

nguasaan tanah, penguasaan agribisnis hulu-hilir yang 

dikelola oleh masyarakat. Kebijakan neolib seperti PSTL harus 

dihentikan dan kebijakan LR yang implementatif harus men-

jadi langkah pertama bagi terwujudnya RA. 
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LEGALISASI ASET VS REFORMA AGRARIA: 

Menilik Keberpihakan Pemerintah  

Dalam Program Agraria 

 

Wasyilatul Jannah 

 

“Landreform diartikan sebagai perombakan pertanahan baik 

struktur, hukum, maupun Landuse. Landreform lahir dari Rev-

olusi Perancis, lalu dijalankan dengan lunak, moderat, revolu-

sioner. Cara lunak mengatur hubungan tuan tanah dengan 

penggarap, dan tak merombak semuanya. Cara moderat, yakni 

tidak segera melaksanakan tapi menunggu jika pemilik sudah 

meninggal baru dibagi. Di Indonesia, Landreform dijalankan 

secara revolusioner. Kita menghendaki bentuk lain dari 

struktur pertanahan di Indonesia”. 

Pidato Menteri Sadjarwo, 9 September 1964 di Lembaga  

Administrasi Negara 

 

Pendahuluan 

Sejak terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 

2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL), fokus pekerjaan Kementerian 

ATR/BPN mulai beralih ke arah pendaftaran tanah lengkap 

yang artinya, pendaftaran tanah dilakukan terhadap semua 

objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu 

wilayah desa/kelurahan. Tidak seperti tahun sebelumnya, 

program prioritas legalisasi aset yang dikenal dengan istilah 

Program Nasional Agraria (PRONA), sebagaimana disebutkan 

dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
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Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 yakni 

rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara masal, pada 

suatu wilayah administrasi desa/kelurahan. Secara singkat 

dapat disimpulkan perbedaan sasaran dari kedua program 

strategis tersebut, meskipun keduanya memiliki tujuan yang 

sama.  

Dengan demikian, sejak tahun 2017 PTSL menjadi 

program prioritas Kementerian ATR/BPN. Di tahun 2017, 

pemerintah menetapkan target sebanyak 5 juta bidang yang 

harus disertipikatkan oleh Kementerian ATR/BPN. Target 

yang tidak sedikit ini merupakan jumlah yang luar biasa jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana melalui 

PRONA tahun 2016 yang berhasil disertipikatkan yakni 

sejumlah 1 juta bidang. Target sebanyak 5 kali lipat dari 

realisasi tahun sebelumnya berhasil dicapai oleh Kementerian 

ATR/BPN. Hal ini merupakan sebuah prestasi gemilang yang 

wajib diapresiasi. Tidak hanya berakhir disana, di tahun 2018, 

target yang ditetapkan naik menjadi 7 juta bidang. Sinyal 

positif kembali dipancarkan oleh Kementerian ATR/BPN, 

setelah belajar dari pengalaman dan penyusunan strategi 

yang jauh lebih matang dari tahun sebelumnya, kemungkinan 

pencapaian target 7 juta bidang di tahun 2018 tampak 

realistis. 

Dibalik suksesnya program PTSL yang berhasil 

melahirkan kesan keberpihakan pemerintah terhadap 

ekonomi masyarakat serta kepedulian pemerintah terhadap 

penyelesaian konflik di bidang pertanahan, terdapat sisi lain 

yang justru melahirkan keraguan terhadap langkah agresif 

pemerintah di bidang agraria melalui PTSL. Sebagai program 

legalisasi aset, PTSL tidak mendukung program Reforma 
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Agraria atau secara tidak langsung dapat disebut kontra 

Reforma Agraria. Bagaimana bisa sebuah program legalisasi 

aset dianggap kontra Reforma Agraria? Tentu saja bisa.  

Dalam program strategis pemerintahan Jokowi-JK, 

menyebutkan land reform sebagai salah satu agenda prioritas 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Land Reform sendiri merupakan Reforma Agraria 

dalam arti sempit. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional, pemerintah telah menyebut Landreform 

sebagai Reforma Agraria guna memperluas cakupan 

pemahamannya. Setelah 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, 

program strategis tersebut baru mendapat payung hukumnya 

yakni dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 

2018 tentang Reforma Agraria pada tanggal 27 September 

2018.  

Reforma Agraria merupakan penataan kembali 

struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaat-

an tanah agar lebih berkeadilan. Lantas, adakah unsur-unsur 

pada Reforma Agraria yang tercermin dalam pelaksanaan 

PTSL? Selain dari sisi inventaris seluruh data bidang tanah di 

Indonesia, PTSL tidak tampak sebagai program yang dapat 

mendukung terwujudnya Reforma Agraria. Karena pada 

dasarnya PTSL hanya melegalkan aset yang sejak awal telah 

menjadi milik masyarakat. Hal tersebut memunculkan 

pertanyaan, yang manakah yang kiranya lebih urgent bagi 

pemerintah atas kedua program strategis tersebut. Apakah 

PTSL yang cenderung lebih mudah terealisasi ataukah 

Reforma Agraria yang mengedepankan penataan kembali 

guna menciptakan legalisasi yang berkeadilan. 
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PTSL: Legalisasi Aset Tanpa Penataan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang disingkat 

PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali 

yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran 

Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu  

wilayah desa/kelurahan yang meliputi pengumpulan data 

fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek  

Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Poin 

penting dari pengertian PTSL ini ialah pelaksanaan pendaftar-

an tanah secara serentak dan seluruh dalam suatu wilayah 

desa/kelurahan.  

Tujuan dari program PTSL ialah untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas 

tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong per-

tumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi 

rakyat khususnya. Pendaftaran Tanah menjadi urgensi yang 

secepatnya harus dijawab dengan kebijakan percepatan. Pada 

tahun 2016, 71 tahun sejak Indonesia merdeka, dari kurang 

lebih 130 juta bidang tanah di Indonesia, baru 46 juta bidang 

tanah yang telah bersertipikat. Hal ini lantas menjadi alasan 

utama pemerintah menetapkan target yang tidak sedikit 

jumlahnya dalam rangka pensertipikatan tanah di seluruh 

wilayah NKRI. 

Dalam prakteknya, PTSL sebagai program prioritas 

pemerintah menjadi tekanan tersendiri bagi Kementerian 

ATR/BPN. Bagaimana tidak, sejak awal, sumber daya yang 

belum memadai serta target yang kurang realistis sangat me-

nyulitkan dalam prosesnya. Berbagai macam alternatif dan 

strategi di upayakan oleh Kementerian ATR/BPN agar         

realisasi terhadap target yang ditetapkan pemerintah dapat 
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tercapai. Tentu saja target yang ditetapkan berhasil diraih, 

tetapi di kalangan ATR/BPN sendiri, sudah bukan rahasia lagi 

bahwa proyek yang terkesan dikejar-kejar waktu ini seolah-

olah menyimpan bom yang sewaktu-waktu dapat meledak. 

Secara teknis di lapangan, mulai dari proses pengambilan data 

hingga pengolahan, rentan terhadap kesalahan sehingga tidak 

ada jaminan bahwa kualitas produk yang dihasilkan benar-

benar valid. 

Hal terpenting dari pencapaian target yang di tetapkan 

bukan pada kualitas data melainkan pada jumlah produk yang 

dihasilkan. Salah satu alternatif yang di sarankan untuk mem-

percepat PTSL ialah melalui bantuan pihak ketiga seperti  

Kantor Jasa Surveyor Kadastral Berlisensi. Jika diteliti lebih 

jauh, hasil pengukuran dari KJSKB setelah di cek kembali ke 

lapangan ditemukan banyak kesalahan terutama terkait     

masalah teknis. Itu baru satu contoh kecil dari persoalan-

persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh Kementerian ATR/

BPN dalam hal ini oleh Kantor Pertanahan. 

Dibalik suksesnya PTSL, yang berhasil mengangkat 

wajah pemerintahan Jokowi-JK, nyatanya terdapat janji yang 

justru diingkari. Janji Reforma Agraria yang digadang-gadang 

akan menembus 9 juta hektar di tahun 2019 nyatanya masih 

jauh dari realisasi. Pemerintah justru terjebak dalam kesalah-

an persepsi tentang Reforma Agraria. Pada berbagai media 

menyoroti keberhasilan pemerintah atas program strategis 

Reforma Agraria. Namun sayangnya legalisasi aset melalui 

PTSL bukanlah Reforma Agraria. 

PTSL hanya program legalisasi aset yang mematenkan 

hak terhadap penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan yang 

sudah ada. Artinya, seberapa banyak yang dimiliki oleh 
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masyarakat, sebanyak itu pula yang di tetapkan haknya. 

Kecuali batas pensertipikatan luas maksimal, tidak ada 

pengaturan terhadap penguasaan dan pemilikan atau 

penggunaan yang berlandaskan keadilan. Tidak ada data    

tentang berapa banyak luas tanah yang telah dimiliki oleh 

subjek hak sehingga masih bolehkah subjek tersebut diberi-

kan hak milik, atau data tentang berapa luas tanah pertanian 

yang sebenarnya dimiliki oleh masyarakat petani untuk di-

kerjakan sebagai sumber penghidupan. Meskipun me-

mungkinkan untuk menyusun data-data tersebut, yang tentu 

saja akan memakan waktu, sangat meragukan apakah 

pelaksana PTSL di Kantor Pertanahan akan benar-benar 

melakukan pengecekan terhadap aspek tersebut. Mengingat 

tenggat waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan 

relatif singkat. Belum lagi aspek penataan terhadap bidang-

bidang tanah. Petugas tentu saja tidak akan repot-repot 

melakukan penataan misalnya terhadap bidang-bidang tanah 

yang belum memiliki akses jalan karena akan membutuhkan 

waktu lebih lama untuk mengurus kesepakatan terkait 

kepentingan umum tersebut. 

Alhasil, proyek PTSL ialah semata-mata melegalkan 

penguasaan, pemilikan dan penggunaan yang sudah ada tanpa 

ada penataan kembali yang sifatnya berkeadilan. Artinya, me-

lalui PTSL justru melanggengkan ketimpangan terhadap 

struktur pertanahan yang ada. Masyarakat memang mem-

peroleh pengakuan dan perlindungan hukum terhadap bidang 

tanah yang dihakinya tetapi legalisasi terhadap kondisi yang 

pada dasarnya timpang, tidak mustahil akan menimbulkan 

suatu kondisi sosial tertentu di masa depan yang justru jauh 

dari kesejahteraan yang diharapkan lewat legalisasi aset. 



 28 

Dengan demikian, masyarakat yang tak bertanah tidak akan 

dapat menikmati manisnya keadilan agraria. 

 

Reforma Agraria: Prioritas yang Terlupakan 

Mendekati akhir masa jabatan Jokowi-JK, barulah     

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma 

Agraria disahkan. Menjadi salah satu program strategis 

pemerintah sebagaimana termuat dalam Rencana               

Pembangunan Jangka Menengah Nasional tidak lantas mem-

buat pemerintah melakukan langkah signifikan terkait 

gerakan Reforma Agraria. Sudut pandang pemerintah ter-

hadap Reforma Agraria hanya terbatas pada legalisasi aset 

milik rakyat. Melegalkan penguasaan dan pemilikan yang   

sejak awal sudah ada merupakan jalan pintas dan tersingkat 

karena hasilnya dapat dilihat dalam waktu relatif lebih cepat 

dibandingkan kegiatan penataan.  

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 menyebut-

kan bahwa Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan yang 

lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan 

Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pe-

nataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka men-

ciptakan keadilan di bidang pertanahan. Penataan Aset di-

lakukan dengan cara redistribusi tanah atau legalisasi aset. 

Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses per-

modalan maupun bantuan lain kepada subjek penerima 

Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. 

Sehingga, Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya 

disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara atau 
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tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk 

diredistribusi atau dilegalisasi. Perpres ini dengan tegas 

menyebutkan bahwa aspek Reforma Agraria ialah legalisasi 

aset dan redistribusi tanah. 

Aspek legalisasi aset inilah yang lantas menjadi fokus 

pemerintah. Dengan demikian realisasi dari Reforma Agraria 

yang sesungguhnya semakin jauh tertinggal. Idealnya, 

Reforma Agraria merupakan penataan kembali struktur 

penguasaan dan pemilikan tanah yang lebih adil termasuk 

pencegahan konsentrasi kepemilikan tanah (Limbong 2012). 

Aspek legalisasi aset dari Reforma Agraria sah saja jika 

dipahami dalam konteks sempit yakni legalisasi terhadap 

tanah yang didistribusi atau diredistribusikan untuk kegiatan 

Reforma Agraria. Jika memandang legalisasi aset dalam 

konteks yang luas yakni sebagai penetapan hak terhadap 

seluruh objek agraria termasuk yang sejak awal menjadi milik 

masyarakat, tanpa adanya penataan struktur justru 

memberikan peluang sebagai kontra Reforma Agraria. 

Legalisasi aset sendiri telah bergerak jauh meninggalkan 

Reforma Agraria sejak payung hukumnya terbit lewat Permen 

35 tahun 2016. Seolah-olah ingin menunjukkan kesan bahwa 

program strategis Reforma Agraria telah berjalan dan 

menunjukkan hasil yang signifikan, Perpres yang baru 

beberapa bulan terbit telah dirancang untuk menuai hasil dari 

PTSL dengan aspek legalisasinya. 

Hakikatnya, Reforma Agraria bertujuan untuk 

mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah 

dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan 

konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui 
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pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah, menciptakan lapangan kerja untuk 

mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan 

kedaulatan pangan, serta memperbaiki dan menjaga kualitas 

lingkungan hidup. Paling tidak dapat ditemukan dua jenis 

ketimpangan distribusi tanah. Pertama, ketimpangan antara 

penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi dengan tujuan 

mencari keuntungan bagi perusahaan-perusahaan besar dan 

penyediaan lahan bagi aktifitas pertanian rakyat. 

Ketimpangan yang pertama terkait erat dengan ketersediaan 

tanah untuk proyek kehutanan skala besar, proyek 

pertambangan skala besar, pembangunan perkebunan 

berskala besar, pembangunan kota baru dan pariwisata, 

industri berskala besar. Lahan yang tersedia untuk kegiatan 

pertanian rakyat adalah perasan dari sisa-sisa lahan yang 

telah dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan industri tersebut. 

Kedua, dalam memperhatikan ketimpangan penguasaan tanah 

di Indonesia perlu melihat kondisi ketimpangan distribusi 

tanah di antara kelompok-kelompok petani. Terus 

meningkatnya persentase jumlah petani kecil serta 

pertumbuhan jumlah rumah tangga tani yang tidak memiliki 

tanah menjadi penyebab meluasnya kemiskinan di wilayah 

pedesaan Indonesia (Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi 

2011). Sementara itu, di satu sisi, kelas-kelas tuan tanah sama 

sekali tidak tersentuh oleh kebijakan pemerataan sehingga 

semakin mengucilkan posisi petani-petani kecil. 

Menghadapi ketimpangan struktur pertanahan yang 

semakin parah dari hari ke hari, adalah suatu keharusan bagi 

pemerintah agar melakukan langkah konkret mengatasi 
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persoalan tersebut. Kemauan politik (politic will) yang kuat 

untuk Land Reform berada di tangan pemerintah pusat. 

Meskipun harus diakui bahwa politic will yang kuat yang 

dibarengi dengan politic action merupakan prasyarat utama 

keberhasilan program Land Reform di suatu negara (Limbong 

2012). Sudah saatnya pemerintah agar mewujudkan janji 

Reforma Agraria dalam wujud yang sebenar-benarnya 

Reforma Agraria lewat regulasi dan aksi yang tepat. 

 

Reforma Agraria Dalam Rangka Pengadaan Ruang Publik 

Bicara mengenai Reforma Agraria, yang terlintas dalam 

benak kita tentunya tentang ketimpangan penguasaan dan 

pemilikan tanah terutama yang dihadapi oleh petani. 

Faktanya, penataan kembali terhadap bidang-bidang tanah 

tidak hanya dibutuhkan untuk sektor pertanian. Sektor-sektor 

non pertanian seperti sektor publik juga membutuhkan 

penataan terhadap penggunaan tanah. Kemungkinan, sasaran 

pemerintah dalam hal legalisasi aset memang tidak menyasar 

sektor publik. Tetapi, penyediaan lahan untuk pengadaan 

ruang publik tentu saja harus mulai di persiapkan mengingat 

perkembangan masyarakat di kemudian hari akan 

membutuhkan ruang-ruang publik untuk keseimbangan 

lingkungan. Hal ini mungkin belum dipandang sebagai suatu 

urgensi oleh pemerintah tetapi bicara mengenai perombakan 

struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah yang 

nantinya akan berkaitan dengan redistribusi, yang terutama 

harus dipersiapkan rencana tata ruang bagi sektor publik 

sendiri.  

Sektor publik memang sering dikaitan dengan 

pengadaan tanah tetapi kenapa harus menunggu proses 
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panjang pengadaan tanah jika ketersediaan lahan untuk ruang 

publik dapat diatur bersamaan dengan redistribusi tanah. 

Keterbatasan pemerintah mungkin dalam hal menyiapkan 

rencana penggunaan terhadap lahan yang akan di 

distribusikan. Tetapi jika sejak awal pemerintah memper-

timbangkan keseimbangan lingkungan, ketersediaan ruang 

publik dalam rangka menciptakan lingkungan sosial yang 

sehat dan berkualitas. 

Ruang publik seperti taman, perpustakaan, kebun kota, 

rumah budaya dan kesenian, dan bentuk-bentuk penggunaan 

lain yang serupa tentu saja akan sangat berpengaruh dalam 

menciptakan iklim yang baik dalam suatu lingkungan. 

Reforma Agraria, sebagai landasan dalam mengatur 

peruntukan suatu lahan tentu saja menjadi penentu dalam 

menciptakan bentuk kawasan yang berlandaskan keadilan.  

Fokus pemerintah terkesan hanya pada tanah-tanah 

pertanian. Lantas bagaimana dengan tanah-tanah non 

pertanian, apakah tidak membutuhkan penataan penguasaan, 

pemilikan dan penggunaan? Meskipun terkesan sulit 

melakukan Reforma Agraria di kawasan perkotaan tetapi 

bukan tidak mungkin di upayakan jika pemerintah benar-

benar serius ingin menegakkan keadilan di bidang pertanahan 

yang tentu saja akan mempengaruhi aspek kehidupan yang 

lain. 

 

Kesimpulan 

Legalisasi aset melalui PTSL merupakan program 

strategis yang hasilnya dapat langsung dinikmati oleh 

masyarakat dengan persyaratan yang relatif dipermudah. 

Sementara itu, proyek ini memberikan citra positif bagi 
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pemerintah karena dipandang pro rakyat kecil karena 

kemudahan dan kecepatan legalisasi aset ini. Tak tanggung-

tanggung target yang ditetapkan menyebabkan hampir 

seluruh kalangan masyarakat dimungkinkan untuk menjadi 

subjek PTSL. Demikianlah keadilan yang tersirat dari program 

PTSL ini. Angka realisasi yang sesuai target tentu saja sebuah 

prestasi bagi pemerintah. 

Tanpa bermaksud mengecilkan PTSL dibanding 

Reforma Agraria, tetapi keberpihakan pemerintah nampak 

jelas dalam dukungan dan tekanan pemerintah terhadap 

kedua program tersebut. Antara program PTSL yang dapat 

langsung dilihat hasilnya dalam jangka waktu relatif singkat 

serta membawa citra positif bagi pemerintah dibandingkan 

dengan program Reforma Agraria yang tentu saja perlu proses 

panjang. Reforma Agraria yang pada dasarnya dapat 

mengubah tatanan sosial akan memunculkan pergolakan di 

kalangan tuan tanah maupun masyarakat kecil. Wajar bila 

muncul kesan bahwa pemerintah kurang serius menanggapi 

program Reforma Agraria. Melihat program PTSL yang terus 

bergerak maju, sedangkan Reforma Agraria terus tertinggal 

karena kemajuan tersebut, diharapkan tidak akan 

menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.  

Legalisasi aset melalui PTSL pada dasarnya bukan 

merupakan Reforma Agraria meskipun dalam peraturan 

menyebutkan sebaliknya. Menganggap legalisasi aset melalui 

PTSL sebagai Reforma Agraria adalah cara mudah bagi 

pemerintah untuk merebut hati rakyat tanpa upaya keras. 

Legalisasi aset tentu saja akan disambut dengan tangan 

terbuka oleh masyarakat karena aset yang mereka kuasai 

akan dengan mudah dilegalkan. Legalisasi aset dalam konteks 
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Reforma Agraria harus dipahami dalam arti sempit yakni 

sebatas legalisasi objek distribusi dan redistribusi. 

Guna mendukung Reforma Agraria, legalisasi aset 

melalui PTSL harus mengandung aspek penataan kembali 

struktur penguasaan dan pemilikan tanah. Karena jika tidak, 

legalisasi atas ketimpangan yang sudah ada tidak akan 

terhindarkan. Pemerintah tidak boleh lupa bahwa 

ketimpangan merupakan akar dari berbagai konflik agraria 

yang selama beberapa dekade ini terjadi di Indonesia. 

Sebagai program prioritas pemerintah, Reforma 

Agraria sudah sepantasnya mendapat perhatian dan promosi 

yang lebih gencar agar masyarakat mengenal program 

tersebut. Promosi terhadap gerakan Reformasi Agraria akan 

menumbuhkan kembali harapan bagi rakyat miskin yang 

telah kehilangan sumber penghidupannya dan kehilangan 

haknya untuk menikmati tanah yang berkeadilan agar 

kembali optimis kepada pemerintah. Langkah ini tentu saja 

tidak hanya terbatas pada promosi gerakan Reforma Agraria 

tetapi juga perlu tindak lanjut pemerintah untuk 

merealisasikan Reforma Agraria dalam penataan aset serta 

penataan akses. 
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MENCARI KEMAKMURAN DALAM KEMATIAN: 

DELIK PENGGUNAAN LAHAN DAN RUANG 

UNTUK AREAL PEMAKAMAN DI DKI JAKARTA 

 

Deiny Setiyawan 

 

Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta memiliki peranan 

penting sebagai poros pembangunan nasional. Hal tersebut 

merupakan visi perwujudan Pasal 33 Ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Pemerintah provinsi gencar mencanangkan pembangunan 

demi kemakmuran hidup masyarakatnya. 

Sejatinya dua proses besar dalam kehidupan adalah 

natalitas (kelahiran), dan mortalitas (kematian). Mengingat 

bahwa setiap manusia memiliki umur yang terbatas, 

sebijaknya pemakaian kata kemakmuran dalam hal ini 

digunakan bukan hanya untuk lini kehidupan setelah 

kelahiran saja, tapi juga menyangkut kehidupan akhir dalam 

mempersiapkan kematian. Pertanyaannya adalah, seberapa 

besar kesiapan rakyat dan pemerintah dalam menghadapi 

kematian? 

Data menunjukkan bahwa Ibukota Jakarta sudah ma-

suk dalam lokasi dengan tingkat kematian tinggi. Pada tahun 

2014 terakhir, angka kematian di Jakarta berjumlah total 

49.941 jiwa, dengan kematian terbanyak di Jakarta Timur 

sebanyak 15.576 jiwa. Angka tersebut belum termasuk mere-

ka yang bukan penduduk tapi meninggal di Jakarta. Ini berarti, 

ada sekitar 137-140 warga meninggal di DKI Jakarta setiap 

harinya (Rekapitulasi data kematian 2014, www.jakarta.go.id, 

diolah penulis sendiri). 
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Dalam pengurusan kematian seseorang, pastinya me-

merlukan proses penguburan. Memang benar bila tidak 

semua agama mengajarkan prosesi penguburan jenazah, tapi 

mayoritas dari 6 agama di Indonesia memberlakukan prosesi 

tersebut. Dalam hal ini, sudah jelas diperlukan lahan pemaka-

man untuk melaksanakannya. Berdasarkan data yang telah 

dipaparkan sebelumnya, angka kematian yang sangat tinggi di 

Jakarta mengakibatkan penuhnya lahan pemakaman yang 

tersedia. Hal ini memicu permasalahan-permasalahan lanju-

tan yang mengekori krisis di bidang tersebut. 

 

Problematika Lahan dan Ruang Pemakaman 

Menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, 

Nirwono Joga, Jakarta akan mengalami krisis lahan dan ruang 

pemakaman pada 1,5 tahun mendatang (Sari 2018). Angka 

kematian di Jakarta yang teramat tinggi adalah faktor utama-

nya. 

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1987, penggunaan lahan untuk satu makam 

membutuhkan tanah seluas 5,5 m2. Diperlukan 1,5 m x 2,5 m 

(3,75 m2) untuk petak makam, sisanya adalah sarana tamba-

han berupa jalan di kanan dan kiri petak tersebut. Dengan 

angka kematian 137-140 jiwa perharinya, Jakarta membutuh-

kan lahan minimal 753,5 meter persegi dalam sehari untuk 

digunakan sebagai lahan pemakaman. Dalam satu tahun, dibu-

tuhkan sedikitnya 275.027,5 m, atau sekitar 28 Ha tanah un-

tuk pemakaman. 

Menurut Kepala Seksi Pelayanan dan Perpetakan 

Makam Dinas Kehutanan DKI Jakarta Ricky Putra, Pemprov 

DKI Jakarta telah menyiapkan 794,83 Ha lahan makam untuk 
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digunakan hingga tahun 2035. Data tersebut telah dirancang 

sejak kepemimpinan gubernur Ali Sadikin. Berdasarkan data 

lahan tersebut, tak lebihnya ada sekitar 611,59 Ha lahan yang 

telah dibebaskan, dengan 365,13 Ha telah terpakai sebagai 

lahan pemakaman hingga saat ini. Jumlah tersebut dinilai tid-

ak menutup angka kebutuhan lahan pemakaman yang teramat 

tinggi (Sari 2018, Op Cit). 

Selain faktor kematian yang tinggi, alih fungsi lahan 

pemakaman dinilai juga menjadi penyebab kurangnya lahan 

pemakaman di Jakarta. Lahan yang seharusnya telah dibebas-

kan untuk dijadikan sebagai komplek taman pemakaman 

umum (TPU), diubah menjadi ruang fasilitas umum, seperti 

yang terjadi di TPU Menteng Pulo I/II, Jakarta Selatan, yang 

dialihfungsikan menjadi perluasan jalan Casablanca. Selain itu, 

banyak lahan TPU Menteng Pulo yang dialihfungsikan menjadi 

sekolahan dan fasilitas swasta (Pramono 2016). Kasus lain 

adalah buruknya tata ruang antar kuburan seperti di TPU 

Petamburan, Jakarta Pusat, yang lahannya sangat berhimpitan 

dengan pemukiman padat penduduk hingga beberapa bagian 

makamnya digunakan sebagai perluasan pemukiman 

penduduk. 

Selain itu menurut Ricky, TPU di Jakarta yang mengala-

mi kekurangan lahan adalah yang berlokasi strategis dekat 

dengan pemukiman warga. Sedangkan TPU yang letaknya be-

rada di pinggiran kota masih banyak lahan kosong untuk men-

guburkan jenazah. Kepadatan penduduk yang tidak sesuai 

dengan proporsi keruangannya, menjadikan delik perkara ini 

sebagai satu hal yang perlu mendapat kajian lebih dari 

pemerintah, khususnya aparatur yang bekerja di dinas berke-

naan tata ruang kota. 
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Pembisnisan Lahan Pemakaman 

Pemerintah telah mengeluarkan aturan penggunaan 

lahan pemakaman, yakni tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan 

Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. 

Peraturan ini dibuat sebagai salah satu pelaksanaan Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA), dan juga merupakan per-

wujudan dari Pasal 14 Ayat (1) UUPA, di mana pemerintah 

harus membuat perencanaan umum mengenai persediaan, 

peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa 

serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk 

keperluan salah satunya adalah peribadatan dan keperluan 

suci lainnya sesuai dasar Ketuhanan YME (Muchsin 2008, 47). 

Berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 9 tahun 1987 tersebut, 

tempat pemakaman dibagi menjadi 3 jenis, yakni Tempat 

Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum, 

dan Tempat Pemakaman Khusus. TPU dan TP Bukan Umum 

memiliki definisi yang sama, hanya badan pengelolanya saja 

yang berbeda. Bila di TPU pengelolaannya dilakukan oleh 

Pemda tingkat II atau Pemerintah Desa, TP Bukan Umum 

dikelola oleh badan sosial atau keagamaan. Sedangkan      

Tempat Pemakaman Khusus adalah komplek pemakaman 

yang memiliki arti khusus dalam faktor sejarah dan budaya-

nya, contohnya adalah makam para Walisongo. 

Permasalahan penuhnya lahan dan ruang pemakaman 

memunculkan ide untuk memanfaatkannya sebagai peluang 

usaha. Ide-ide bisnis lahan pemakaman mulai bermunculan 

dan tanpa disangka telah terlaksana di mana-mana. Ber-

maksud membidik kalangan atas untuk menyiapkan kematian 

mereka kelak, perusahaan berlomba-lomba mencanangkan 
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produk-produk lahan pemakaman unggulannya masing-

masing. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Taman 

Pemakaman Bukan Umum. 

Alih-alih menggunakan alasan membantu pemerintah 

dalam penyediaan fasilitas pemakaman, ada tujuan 

tersembunyi dari kalangan swasta untuk menguasai sektor 

lahan dan pertanahan di bidang pemakaman. Daerah-daerah 

remot penunjang ibukota seperti Bogor dan Karawang men-

jadi sasaran lahan investasi untuk bisnis pemakaman. Sebut 

saja San Diego Hills oleh Lippo Karawaci di Karawang, lalu ada 

Al Azhar Memorial Garden oleh Yayasan Pesantren Islam Al 

Azhar, juga Taman Memorial Graha Sentosa milik PT Permata 

Bumi Kencana. Semuanya menggunakan unsur kemewahan 

dalam pembuatan makamnya, dan tentunya ada harga sesuai 

yang harus dibayarkan untuk meninggal di komplek pe-

makaman mewah tersebut. 

Selain pembisnisan makam yang sifatnya resmi seperti 

itu, banyak ditemukan kasus makelar makam dan pungutan-

pungutan liar yang menyalahi aturan. Dengan alasan uang 

kebersihan atau ‘tetek bengek’ pengurusan makam, oknum-

oknum tersebut memeras keluarga jenazah. Padahal perkara 

tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Retribusi Daerah, dimana pembayaran peng-

urusan pemakaman paling mahal hanya Rp100 ribu, tanpa 

perlu membayar biaya lain-lain seperti gali-tutup lubang, 

pengeras suara, tenda, dan sebagainya. 

 

Pemakaman Sebagai Hak Asasi (Terakhir) Manusia 

Dalam mengatasi keterbatasan lahan dan ruang untuk 

pemakaman, pemerintah daerah selama ini telah melakukan 
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program-program yang sifatnya berjangka menengah, salah 

satunya adalah sistem tumpang tindih satu makam. Pemberla-

kuan sistem ini dilakukan dengan menguburkan jenazah baru 

di bekas makam jenazah lama yang masih memiliki status 

keluarga dengan jenazah baru tersebut. Akan tetapi, meng-

ingat kembali banyaknya angka kelahiran dan migrasi 

penduduk baru ke ibukota, tidak ada jaminan efektivitas 

penggunaan program tersebut untuk jangka panjang. 

Guna mewujudkan fungsi tanah dan ruang di bidang 

sosial, hak akan mendapatkan lahan dan ruang yang terbaik 

bagi pemakaman masyarakat adalah suatu hal yang mutlak. 

Pemerintah daerah perlu melakukan revitalisasi Taman 

Pemakaman Umum (TPU) agar menjadi fasilitas strategis 

penunjang mortalitas yang layak dalam masyarakat. Selama 

ini TPU dijadikan sebagai fasilitas tambahan saja, padahal 

seharusnya tidak demikian. TPU sudah semestinya wajib ada 

sebagai entitas yang tidak terpisahkan dari komplek 

penduduk. Bila diperlukan, pemerintah daerah dapat 

melakukan pembukaan lahan untuk pengadaan ruang pe-

makaman tambahan di Jakarta. 

Pembisnisan lahan pemakaman menyalahi konsep: 

Tanah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Kompetisi yang tidak sehat antar golongan mereka yang mem-

iliki uang dengan mereka yang tidak mampu untuk membayar 

dalam mendapatkan kavling makam, mencetuskan gagasan 

bahwa konsep bisnis dalam pemakaman tidak berasaskan 

keadilan pada kepentingan umum. Pemerintah daerah perlu 

menegaskan aturan privatisasi TP Bukan Umum supaya lahan

-lahan strategis yang masih tersisa akan tetap ada dan 
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dikuasai pemerintah untuk kemudian digunakan sebagai 

modal lahan pemakaman umum di masa mendatang. 

Selama ini persoalan tentang pemakaman selalu 

dikesampingkan. Tidak ada inisiatif untuk mengkaji lebih 

lanjut permasalahan keruangan ini. Oleh sebab itu, masalah 

ini sering tertumpuk dan akhirnya terbengkalai. Hingga 

sekarang, permasalahan di bidang pemakaman ini di bawahi 

oleh pemerintah daerah, dalam hal ini di bawah naungan   

Kementerian Dalam Negeri. Seharusnya delik ini di bawahi 

oleh dinas penataan tanah dan ruang secara langsung, agar 

penyelesaian masalahnya dapat dilakukan pendekatan tata 

kelola ruang perkotaan yang tepat. Bila permasalahan ini di-

anggap sepele dan tidak dilakukan pengkajian sedini       

mungkin, akan menjadi masalah yang besar di masa men-

datang. 

Kematian sudah seharusnya menjadi tujuan akhir    

setiap manusia. Hal tersebut merupakan titik final dari apa 

saja yang telah dilakukan seumur hidupnya. Sepatutnya 

manusia sudah tidak perlu memikirkan apapun lagi menjelang 

kematiannya, hanya ada perasaan tenang dan damai tanpa 

beban dunia. Tidak etis bila memberatkan beban fasilitas ke-

matian manusia tersebut hingga ajalnya datang. Oleh sebab 

itulah, setiap manusia, rakyat, memiliki hak untuk mati tanpa 

bingung memikirkan bagaimana dan dengan biaya apa dia 

dikuburkan nantinya. 

 

Penutup 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan provinsi 

dengan tingkat kegiatan bernegara dan bermasyarakat paling 

padat di seluruh tanah air, menjadikannya mendapatkan per-
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hatian lebih atas pembangunan segala aspek wilayahnya.  

Hendaknya pembangunan yang dilakukan tidak hanya ter-

fokus pada kehidupan saja, tapi pada kematian             

masyarakatnya juga. Lahan dan ruang untuk digunakan se-

bagai pemakaman warga, sudah semestinya sesuai per-

untukannya. Pengelolaan lahan dan ruang untuk pemakaman 

semestinya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

dan keadilan masyarakat. 

Penegasan regulasi tentang tanah dan ruang untuk 

pemakaman, revitalisasi tempat pemakaman, serta pe-

nguasaan lahan dan ruang oleh pemerintah untuk pemaka-

man, perlu dilakukan dalam menciptakan fasilitas pemaka-

man yang berkeadilan di Jakarta. Hal tersebut semata-mata 

dilakukan demi penegakan keadilan dalam masyarakat 

bahkan hingga ajal menjemput. 
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INDIGENOUS LAND MANAGEMENT  

SEBAGAI SOLUSI PENGUATAN  

HAK ATAS TANAH ULAYAT 

 

Salsabila Siliwangi Surtiwa 

 

Pendahuluan 

Hukum agraria telah menjadi tolak ukur yang signifikan 

dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturannya, yang secara 

konkret diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya 

disebut UUPA), dilandasi oleh hukum adat, persatuan bangsa, 

sosialisme, nilai-nilai religius, serta harmonisasi peraturan 

perundang-undangan (Mudjiono 2004). Salah satu pihak yang 

sangat terkait dengan nilai-nilai tersebut adalah Masyarakat 

Hukum Adat (MHA).  

MHA, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18B ayat 

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

(UUD NRI 1945), adalah subjek hukum yang diakui dan di-

lindungi hak-hak tradisionalnya. Meski kemudian kedudukan 

MHA sebagai subjek hukum menimbulkan diskursus yang 

bervariasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 

2012 memberi penekanan terhadap kedudukan tersebut   

untuk mengakomodasi MHA Simarmata & Steni (2015, 3).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Per-

lindungan Masyarakat Hukum Adat, MHA adalah  

“warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, 

hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, 

memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan 
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tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah 

dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang me-

nentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, 

dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun 

temurun”.  

Peraturan Menteri Agraria dan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak 

Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan      

Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu juga 

mendefinisikan MHA sebagai “sekelompok orang yang terikat 

oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu 

persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun 

dasar keturunan. ”Dengan kata lain, tanah berfungsi sebagai 

suatu ruang hidup (liebenstraum) bagi MHA. Ruang hidup ini 

berarti tanah memiliki suatu peranan penting dalam me-

nyelenggarakan aspek-aspek kehidupan mereka, baik sosial, 

ekonomi, maupun spiritual (Limbong 2014, 29).  

 

Hak Ulayat dan Permasalahannya 

Salah satu dari hak-hak tradisional MHA yang diakui 

terkait tanah dan sumber daya alam adalah hak ulayat. Hak 

ulayat didefinisikan sebagai 

“…hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu perseku-

tuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pem-

anfaaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang 

dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), di mana 

para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut 

mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaann-

ya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa 

yang bersangkutan)” Kertasapoetra dkk (1985, 88) 
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Hak ulayat sendiri juga diatur dalam Pasal 3 UUPA se-

bagai hak atas tanah (Beschikkingrecht) apabila memang pada 

kenyataannya masih ada (Ismail 2010). Pasal tersebut secara 

detail berbunyi: 

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 
dan 2 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, 
yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh 
ber-tentangan dengan undang-undang dan peraturan-
peraturan lain yang lebih tinggi.” 
 

Dengan disertakannya hak ulayat sebagai salah satu 

bentuk hak dan sebagai hak tertinggi atas tanah, dapat di-

artikan bahwa Indonesia mengakui kepemilikan tanah secara 

komunal, hal ini juga dibuktikan dengan adanya Peraturan 

Menteri Nomor 9 Tahun 2015 di atas. Namun, upaya terkait 

menyelaraskan instrumen hukum dengan implementasi 

masih dirasa sangat sulit. Hal ini dibuktikan dengan beberapa 

peraturan perundang-undangan sektoral yang masih tidak 

sesuai dengan pengaturan dalam UUPA. Bahkan, Pasal 3 UUPA 

sendiri seakan mengimplikasikan adanya kemungkinan untuk 

hak ulayat dikompromikan demi kepentingan nasional yang 

tidak dijelaskan parameternya secara terperinci.  

Selain itu, lembaga pemerintahan juga terkadang masih 

memiliki mispersepsi terkait konsep kehidupan MHA, ter-

masuk pengelolaan terkait sumber daya alam (Maramis 

2013). Permasalahan terkait dengan tanah dan MHA adalah 

konflik kepentingan (conflict of interest) antara pemerintah 

dengan MHA. Seringkali muncul konflik pertanahan terkait 

tanah ulayat yang bersinggungan dengan kepentingan pihak 

lain. Adapun kebanyakan dari konflik tersebut, lebih jauh lagi, 
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didasari oleh dualisme pengaturan tanah di Indonesia pada 

zaman kolonial.  

Faktor lainnya adalah sulitnya bagi MHA untuk 

mendapat pengakuan atas keberadaannya sebagai suatu    

entitas. Dengan tidak diakuinya suatu MHA, maka MHA tidak 

dapat menerima pengakuan atas tanah ulayatnya (Arizona 

2016). Bahkan permasalahan masih tetap muncul meski MHA 

telah diakui, yakni proses perolehan tanah dan nilai pengganti 

(replacement value) kompensasi yang diberikan dalam hal 

pemanfaatan tanah oleh pihak lain. Kompensasi tersebut 

seringkali tidak sesuai dengan nilai tanah bagi MHA. Salah 

satu kasus konkret adalah Merauke Integrated Food and     

Energy Estate (MIFEE), yang mana kompensasi terhadap pem-

anfaatan tanah ulayat oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan 

nilai pengganti bagi MHA (Sumardjono 2018).  

Konflik tanah ini kemudian menimbulkan permasalah-

an multi-dimensional. Tidak hanya memberikan suatu limitasi 

terhadap akses terhadap sumber daya kepada MHA, 

pengaturan tanah yang tidak bijak juga dapat menyebabkan 

permasalahan pada administrasi kependudukan maupun 

aksesibilitas terhadap hak-hak dasar MHA dan keadilan. Lebih 

fundamental lagi, konflik tanah yang terjadi juga dapat 

menghilangkan nilai religius dan identitas dari MHA itu 

sendiri (Sumardjono 2018).  

 

Indigenous Land Management 

Berdasarkan pemaparan terkait status quo dari 

pelaksanaan perlindungan hak ulayat, dapat disimpulkan  

bahwa akar permasalahan ini adalah lemahnya pemahaman 

lembaga pemerintah dan pembuat kebijakan terhadap        
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kehidupan MHA dan kurangnya inklusivitas terhadap MHA 

dalam pengambilan kebijakan tersebut, terutama terkait 

tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, 

dibutuhkan sistem yang menciptakan kooperasi antara MHA 

dan pemerintah guna memenuhi kepentingan bersama. Salah 

satu sistem yang dapat diterapkan untuk memperkuat hak 

atas tanah ulayat tersebut adalah Indigenous Land               

Management (ILM).  

Konsep ILM adalah konsep integrasi manajerial        

lingkungan yang berintegrasi antara negara dengan    

masyarakat adat (indigenous peoples) yang ada di negara ter-

sebut. Integrasi ini dicerminkan dengan adanya suatu regulasi 

yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan 

kewenangan bagi masyarakat adat dalam mengelola sumber 

daya dan lingkungan tersebut. Kegiatan didasari oleh hubung-

an holistik antara tanah, laut, dan sumber daya laut dengan 

masyarakatnya (Hill dkk. 2013, 6).  

Terdapat beberapa faktor pendukung ILM, antara lain 

motivasi dari MHA, pemerintahan yang berlandaskan nilai 

tradisional, sistem ekonomi hibrida, program kerja yang me-

libatkan MHA secara langsung, keterlibatan organisasi non-

profit yang fokus pada isu MHA, hubungan yang dilandasi oleh 

rasa saling menghormati dan percaya, pendekatan multimedia 

yang beragam, dan perencanaan berbasis adat (Hill dkk. 2013, 

32).  

Dalam sistem ekonomi hibrida, terdapat tiga pihak 

yang memegang peranan penting, yakni negara, pasar, dan 

adat. Sistem ekonomi hibrida, yang digagas oleh Jon Altman, 

mengekspos masyarakat hukum adat dengan konsep ekonomi 

yang progresif melalui pelaksanaan kegiatan ekonomi yang 
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berbasis kearifan lokal. Konsep ini diharapkan dapat mem-

berikan kerangka kerja yang lebih baik dalam integrasi peran 

pemerintah dan masyarakat hukum adat dalam mengelola 

tanah ulayat dan sumber daya alam (Curchin 2013).  

 

Gambar 1. Ekonomi Hibrida terdiri dari 3 sektor    (Negara, 

adat dan pasar) dan keterkaitannya 

 
Sumber: Hill dkk. 2013, 38 

 

Apabila konsep ILM ini kemudian dikontekstualisasi-

kan ke dalam pengaturan pertanahan Indonesia, maka hal ini 

dapat memperkuat hak ulayat MHA. Tanah ulayat akan di-

petakan dan dicatatkan guna menentukan parameter          

manajemen tanah dan sumber daya alam oleh MHA. Program-

program tersebut juga harus mencantumkan MHA secara 

konkret agar dapat melaksanakan koordinasi dengan baik, 

yang disesuaikan dengan arah kebijakan dan pembangunan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Selain itu, dengan partisipasi riil dari MHA dalam pengelolaan 

sumber daya alam dengan bantuan dari organisasi non-
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pemerintah, akan muncul pula pengakuan secara implisit oleh 

masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang keberadaan MHA 

dan hak ulayatnya. Hal ini sesuai dengan rekomendasi      

Komnas HAM dalam Inkuiri Nasional (Nuraini 2016, 110-

111).  

 

Gambar 2. Topologi Strategi Kerjasama Perusahaan 

 
           Sumber: Chakib 2014, 6 

 

Selain memperkuat hak ulayat, terdapat keuntungan 

praksis yang dapat diambil melalui implementasi ILM, yakni 

keuntungan di bidang kesehatan dan kesejahteraan, ke-

budayaan dan sosiopolitik, ekonomi, serta lingkungan (Weir 

dkk. 2011, 8). Dengan komunikasi dan koordinasi yang lebih 

intensif, terdapat pertukaran pengetahuan (transfer 

knowledge) antara program pemerintah dan wawasan      

tradisional (traditional knowledge, indigenous knowledge). 

Tidak hanya pemerintah dapat lebih memahami nilai-nilai 

tradisional yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan  
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kebijakan terutama dalam registrasi tanah dan sumber daya 

alam, MHA juga semakin sadar akan pentingnya aksesibilitas 

terhadap administrasi kependudukan, pendidikan, layanan 

kesehatan, pasar, dan informasi.  

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan    

untuk menginisiasi ILM. Pertama, sosialisasi pengetahuan 

dasar mengenai hukum dan produknya kepada MHA. Sosial-

isasi ini dapat difasilitasi oleh NGO-NGO terkait yang bergerak 

di isu MHA. Para anggota MHA dijelaskan mengenai produk 

hukum apa saja yang terkait dengan hak atas tanah ulayat 

mereka dan prosedurnya. Kedua, diperlukan suatu simplifi-

kasi dan penegasan sistem pertanahan sehingga dapat menye-

diakan jalur satu pintu untuk mengurus terkait tanah ulayat. 

Setelah adanya upaya untuk mensosialisasikan dan me-

nyederhana-kan proses hukum bagi kepentingan MHA 

terkhusus hak atas tanah ulayatnya maka dapat diupayakan 

suatu pemetaan terkait tanah ulayat yang ada. Pemetaan ini 

dilanjutkan dengan diskusi intensif antara pemerintah, NGO, 

dan MHA dalam menyepakati tata kelola tanah dan sumber 

daya alam di atas tanah ulayat. Kemudian, dapat dilakukan 

pengawasan dan evaluasi dalam kurun waktu tertentu se-

belum kemudian mematangkan perencanaan terkait penge-

lolaan tanah dan sumber daya alam oleh MHA secara lebih 

komprehensif.  

 

Komparasi dengan Australia 

ILM bukanlah konsep yang baru. Oleh karena itu, se-

bagai bentuk perbandingan, dapat dilihat implementasi dari 

ILM di beberapa negara dengan indigenous peoples. Salah satu 

dari negara yang telah menerapkan ILM adalah Australia.   
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Australia telah lama menerapkan ILM, atau yang dikenal 

dengan “Caring for Country” (CFC). CFC terfokus pada        

hubungan antara indigenous peoples dengan tanahnya, ter-

masuk juga air, tanaman, hewan, warisan budaya, nenek    

moyang, hukum, agama, dan lainnya (Rose 1992, 1996). Ter-

dapat beberapa kategori pengelolaan dalam CFC, yakni       

customary or cultural resource management, natural resource 

management, land management for improved conditions in 

settlements, dan commercial economic activities. Tidak hanya 

antara pemerintah dan masyarakat adatnya, ILM juga me-

negaskan kooperasi antara dua pihak tersebut dengan ilmu-

wan, grup konservatif, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya. 

Dampak positif juga dicerminkan oleh meningkatnya kualitas 

aspek-aspek kehidupan (Hill dkk. 2013, 6).  

CFC telah berkontribusi dalam meningkatkan inklusiv-

itas lapisan masyarakat di Australia dalam pembuatan ke-

bijakan. CFC juga menjadikan sistem pengelolaan tanah dan 

sumber daya alam jauh lebih komprehensif dengan 

mekanisme ini. Selain dapat mendukung preservasi dari 

kearifan lokal yang ada, CFC juga telah memberikan akses ter-

hadap suku Aborigin di Australia kepada kegiatan ekonomi 

modern.  

 

Penutup 

Berkaca pada konsep pertanahan Indonesia yang masih 

membutuhkan sinkronisasi antar para pihak—terutama 

pemerintah, MHA, dan organisasi—serta membandingkan 

sistem kerja sama manajemen tanah dan sumber daya alam di 

negara lain, dapat disimpulkan bahwa ILM dapat menjadi  

suatu solusi. Solusi ini dapat memperkuat hak atas tanah 
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ulayat sekaligus meningkatkan aksesibilitas MHA terhadap 

fasilitas dan kebutuhan dasarnya. Selain itu, ILM juga dapat 

memperkaya wawasan pemerintah terkait nilai tradisional 

untuk kemudian diterapkan dalam pembuatan kebijakan.  
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KOMPILASI PETA TEMATIK DALAM DETEKSI DINI 

SERTIPIKASI TANAH  DAN INFORMASI TATA RUANG  

BERBASIS SMARTPHONE 

 

Abinowo 

 

Pendaftaran tanah sesuai amanat Undang-Undang No. 

5 Tahun 1960 atau biasa dikenal dengan UUPA pasal 14 jo 

pasal 2 angka 2 dan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 

tentang Badan Pertanahan Nasional serta peraturan perun-

dangan lain yang terkait diselenggarakan oleh kantor per-

tanahan, dalam menyelenggarakan tugas pendaftaran tanah 

yang berasal dari masyarakat, badan hukum maupun instansi 

pemerintah harus berdasar rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Definisi ruang sendiri 

sudah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 

2007 tentang Penataan Ruang pasal 1 angka 1 yang men-

erangkan bahwa “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang 

darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam 

bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 

makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara 

kelangsungan hidupnya”. Hal tersebut memperlihatkan bah-

wa ruang tidak hanya ruang darat melainkan juga ruang laut 

dan ruang udara yang harus dijaga untuk mewujudkan kese-

jahteraan umum dan keadilan sosial (Zuhri 2012, 487). Se-

dangkan penataan ruang didefinisikan sebagai suatu sistem 

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pen-

gendalian pemanfaatan ruang. 

Penatagunaan tanah merupakan serangkaian pen-

capaian tujuan dari penataan ruang yang berfungsi mengatur 



 57 

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi 

berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai 

dengan rencana tata ruang wilayah serta mewujudkan pen-

guasaan, penggunaan dan pemanfaatan agar sesuai dengan 

arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah se-

bagaimana disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No.16 tahun 2004 tentang Penatagunaan 

Tanah. Pernyaataan tersebut sangat mendukung tercapainya 

penataan ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan se-

hingga diharapkan mampu untuk memberikan kenyamanan 

dan kesejahteraan masyarakat. Upaya mengendalikan pem-

anfaatan ruang diwujudkan dalam perizinan pemanfaatan 

ruang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai 

dengan pasal 160 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No.15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 

yang menyatakan bahwa dalam pemanfaatan ruang setiap 

orang wajib memiliki izin pemanfataan ruang dan wajib 

melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan 

pemanfaatan ruang. Bentuk perizinan pemanfaatan ruang 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini :  
 

Gambar 1. Bentuk Perizinan Pemanfaatan Ruang 

 
Sumber: dibuat oleh penulis mengacu pada PP No.15 tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum 

dalam masyarakat salah satunya adalah kurangnya sarana 

dan prasarana. Sarana dan prasarana teknis tersebut adalah 

berupa peta RTRW, peta izin perubahan penggunaan tanah, 

peta RDTR, serta peta petunjuk lokasi  Riyanto (2017, 77). 

Pembangunan yang sesuai dengan arahan fungsi tata ruang, 

memerlukan sebuah instrumen yang dapat digunakan sebagai 

media untuk mengidentifikasi kesesuaian tanah terhadap 

rencana tata ruang baik dalam rangka pemberian pertim-

bangan teknis pertanahan untuk izin lokasi maupun izin peru-

bahan penggunaan tanah.  

Sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh kantor 

pertanahan bertujuan untuk menjamin kepastian obyek dan 

subyek pemilik tanah. Pemberian jaminan kepastian hukum di 

bidang pertanahan memerlukan penyelenggaraan pendafta-

ran tanah yang efektif (Harsono 2005, 69). Kepastian obyek 

sendiri terkait dengan kepastian letak, luas dan batas bidang 

tanah. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi dalam rang-

ka pembuatan sertipikat diharapkan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik pada ting-

kat undang-undang maupun peraturan pelaksanaanya. Hal ini 

bertujuan supaya sertipikat tanah dapat menjamin kepastian 

hukum dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. 

Seksi infrastruktur pertanahan di kantor pertanahan 

merupakan ujung tombak dari proses pembuatan sertipikat 

terkait dengan obyek bidang tanah. Kepastian obyek hasil 

pengukuran dan pemetaan mengenai letak, luas dan batas 

bidang tanah sering kali terjadi pada kasus sertipikasi. Letak 

tanah dalam sertipikat harus berada di luar kawasan hutan 

lindung, tidak tumpang tindih dengan bidang tanah terdaftar 
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maupun bidang tanah yang terdapat sengketa pertanahan. 

Sebelum melakukan proses pengukuran bidang tanah di 

lapangan, petugas pengumpul data seharusnya mem-

perhatikan peta-peta tematik yang relevan seperti peta pen-

daftaran, peta kawasan hutan dan peta titik dasar teknik.   

Namun, keberadaan peta-peta tersebut dalam bentuk print 

out dan sering kali tidak up to date, sangat menyulitkan petu-

gas pengumpul data dalam mengidentifikasi bidang tanah, 

sehingga banyak petugas pengumpul data yang kurang mem-

perhatikan peta-peta tersebut dengan alasan kurang 

efisiennya penggunaan peta print out, apalagi kalau dibawa ke 

lapangan. Hal itu menjadikan permasalahan pengukuran    

bidang tanah sering kali, baru dapat diketahui ketika sudah 

berada dalam tahap pengolahan data di kantor pertanahan, 

sehingga perlu penanganan lanjutan dalam penyelesaian per-

masalahan tersebut. Akan sangat membantu apabila per-

masalahan itu dapat diketahui lebih awal oleh petugas 

pegumpul data di lapangan. Sehingga diharapkan tidak ada 

lagi kesalahan pengukuran, seperti pengukuran pada bidang 

tanah terdaftar, pengukuran pada bidang tanah bermasalah 

serta di dalam kawasan hutan lindung yang perlu 

penyelesaian represif melalui jalur hukum (Rahardianto 2016, 

7). 

Perkembangan teknologi dan keterbukaan akses      

informasi yang semakin maju merupakan potensi solusi untuk 

mendorong mengatasi permasalahan tanah terkait peng-

ukuran di lapangan. Seiring dengan pelaksanaan penataan 

ruang dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang 

menjadi program strategis Kementerian Agraria dan Tata  

Ruang /BPN yang bersifat nasional, regional dan sektoral. 
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Proses pelaksanaan kinerja penataan ruang dan PTSL akan 

menjadi lebih mudah dengan adanya kemajuan teknologi   

informasi, baik dalam hal mengidentifikasi tata ruang, peng-

ukuran dan pemetaan maupun pencegahan terjadinya kasus 

sertipikasi tanah. 

Salah satu cara efisien dalam membantu petugas 

pengumpul data baik dalam rangka penerbitan pertimbangan 

teknis pertanahan maupun pengukuran bidang tanah di 

lapangan adalah mengetahui informasi yang terkait dengan 

bidang tanah secara real time. Sehingga akan meminimalisir 

kesalahan pendataan dan pengukuran seperti pengukuran di 

dalam kawasan hutan lindung, pengukuran pada bidang tanah 

terdaftar maupun pada bidang tanah bermasalah. Adanya peta 

tematik yang ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi, 

dapat dijadikan sarana bagi petugas pengumpul data dalam 

mendeteksi lebih awal kasus sertipikasi tanah ataupun       

masalah yang terkait dengan tata ruang. Cara ini akan me-

manfaatkan perangkat smartphone dengan sistem operasi 

android, IOS maupun windows mobile yang telah dipasang se-

buah aplikasi bernama Carrymap Observer, yaitu suatu sistem 

aplikasi berbasis geospasial dan bersifat mobile yang me-

manfaatkan teknologi smartphone dengan cara memasukkan 

data spasial ke dalam smartphone tersebut. 

Teknologi ini bekerja dengan bantuan GPS (Global    

Positioning System) smartphone sebagai media untuk mem-

bantu petugas pengumpul data dalam menginterpretasi peta 

tematik atau data spasial pertanahan lain. Carrymap Observer 

menyajikan peta tematik yang relevan dengan kebutuhan 

petugas lapang untuk kebutuhan survei. Macam peta tematik 

yang digunakan untuk mendeteki dini kasus pertanahan dan 

informasi tata ruang dapat dilihat pada gambar berikut :  
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Gambar 2. Macam Peta Tematik 

 
 

Sumber : Dokumen pribadi penulis 

 

Pengembangan sistem aplikasi ini berupa informasi 

pertanahan dan tata ruang yang dapat dengan mudah untuk 

diakses secara langsung, cepat , mudah sederhana dan dapat 

mengetahui posisi pengguna secara real time di lapangan. 

Secara garis besar sistem ini dapat digunakan dalam dua 

tujuan, yaitu untuk melakukan deteksi dini kasus sertipikasi 

tanah seperti mengetahui letak bidang tanah termasuk atau di 

luar kawasan hutan lindung, mengetahui letak bidang tanah 

terhadap sebaran bidang tanah terdaftar dan sebaran bidang 

tanah yang mempunyai kasus sengketa, konflik atau perkara 

pertanahan. Selain itu untuk memberikan informasi tata     

ruang yang meliputi informasi letak bidang tanah terhadap 

rencana tata ruang wilayah, batas administrasi wilayah,   

jaringan jalan serta penggunaan tanah. 

Pemeliharaan dan akses data yang mudah serta mampu 

membawa peta tematik dalam jumlah banyak ke lapangan, 

diharapkan mampu mendeteksi dini kasus pertanahan yang 
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berpotensi muncul sekaligus mendapatkan informasi tata  

ruang. Namun, sehebat apapun sebuah aplikasi tetap me-

merlukan seorang pengguna yang jujur, gigih dan dapat di-

percaya supaya hasil dari capaian pekerjaan menjadi bisa di-

pertanggungjawabkan. 
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TANTANGAN DAN PELUANG PENATAAN RUANG 

DALAM MEWUJUDKAN HUMAN RIGHTS CITY  

DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

 

Hidayatur Rohman 

 

Pendahuluan 

Pemenuhan Hak Asasi Manusia bukan semata-semata 

tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga 

pemerintah daerah. Oleh karena itu saya mendukung 

pelaksanaan dan perbanyakan kota, kabupaten yang 

ramah terhadap HAM. Seperti di Palu, di Solo, di       

Wonosobo, di Jayapura dan di tempat-tempat lainnya. 

– Presiden Joko Widodo Peringatan Hari Hak Asasi 

Manusia HAM Se-Dunia di Istana Negara Jakarta pada 

11 Desember 2015 

 

Sejak lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 

1999, era desentralisasi dimulai di Indonesia. Perlahan-lahan, 

perimbangan kekuasaan beralih ke daerah-daerah, mulai dari 

mengatur pemerintahan sampai dengan pemilihan kepala 

daerah. Namun, Otonomi daerah dinilai telah melahirkan 

aturan dari pemerintah pusat dan daerah yang saling 

tumpang tindih dan sering tidak sinkron. Salah satu dari 

aturan yang sering tumpang tindih dan tidak sinkron adalah 

peraturan mengenai penataan ruang. Sebagian dari daerah 

yang ada di Indonesia sudah mulai memperhatikan 

perencanaan tata ruang dan sudah memiliki Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW), namun pelaksanaannya tidak sesuai 
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dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam dinamika 

kehidupan masyarakat yang semakin berkembang pesat dan 

maju, perbaikan tata ruang menjadi hal yang sangat strategis 

untuk mencapai ketertiban, keserasian, kesejahteraan, dan 

ketenteraman masyarakat. Untuk mencapai tujuan-tujuan 

tersebut, pendekatan Human Rights City bisa diterapkan.  

Meminjam konsep dari Gwangju Declaration on Human 

Rights Cities tahun 2011, Human Rights City adalah kumpulan 

masyarakat lokal dan pemerintahannya yang menjadikan Hak 

Asasi Manusia (HAM) sebagai nilai-nilai fundamental dan per-

lindungan HAM sebagai prinsip pelaksanaan (guiding         

principle). Human Rights City memegang nilai dan prinsip per-

lindungan terhadap minoritas, kelompok sosial yang paling 

rentan, non-diskriminasi, aturan hukum, partisipasi, pem-

berdayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan pendekat-

an ini, upaya pemerintah lokal dalam pemenuhan hak-hak 

ekonomi, sosial, dan budaya bersama dengan jaminan hak-hak 

sipil dan politik dipandang sebagai praktik pemenuhan HAM 

dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana peluang 

pemerintah daerah di Indonesia dalam melaksanakan pe-

nataan ruang berbasis Human Rights City? Apa saja tantangan 

bagi pemerintah daerah?  Tulisan ini akan menganalisis hal 

tersebut.  

 

Tantangan Utama: Inkonsistensi Kebijakan 

Ruang dapat memainkan beberapa fungsi sosio-

ekonomi. Pertama, ruang berfungsi sebagai salah satu 

kekuatan produksi. Kedua, ruang dapat berupa beragam    

komoditas (real estate/property) yang dikonsumsi. Ketiga, 

ruang secara politik memfasilitasi kontrol sistem ekonomi dan 
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politik. Keempat, ruang akan memperkuat reproduksi        

hubungan produktif. Oleh sebab itu, ruang bukan suatu wadah 

kosong yang bersifat geometris dan menjadi ruang bagi ke-

berlangsungan kehidupan sosial semata, tetapi ruang adalah 

produk sosial (Aminah 2015). Aspek keberlanjutan atas ruang 

itu bersifat menyeluruh (global sustainability) yang dicirikan 

dengan berkelindannya tiga komponen, yaitu: lingkungan, 

masyarakat, dan ekonomi. Ini menegaskan bahwa ruang 

bukan sesuatu atau produk yang dihasilkan dari interaksi  

sosial saja, melainkan merupakan produk dari serangkaian 

interaksi politik yang terjadi secara bersamaan, antara 

kekuatan kapital, pemerintah, dan masyarakat, sehingga    

ruang benar-benar menjadi bagian dari proses akumulasi dan 

sirkulasi kapital. 

Ruang memiliki karakteristik interaktif dari investor/

pengusaha, negara (pemerintah), dan masyarakat (termasuk 

lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian di 

bidang ekologi). Oleh sebab itu, konflik dan kontestasi antar 

aktor dalam praktik tata ruang tidak bisa dihindari. Secara 

implisit dan eksplisit, terhadap pembangunan fisik dengan 

pemanfaatan lahan yang sudah lama berjalan, dan sampai 

sekarang ini terus berlangsung dimungkinkan adanya dispen-

sasi berkenaan kebutuhan lahan, walaupun peruntukan lahan 

tersebut semula bisa jadi untuk kebutuhan yang lain. 

Perencanaan dan penelitian yang telah dilakukan pada masa 

lalu untuk menjawab kebutuhan sekarang bisa diubah oleh 

birokrasi yang berwenang, melalui perubahan peraturan per-

undang-undangan tertentu. Suatu permasalahan yang dapat 

diidentifikasi dalam penelitian hukum ini, yang pertama, 

bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 
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2007 tentang Penataan Ruang, dan bagaimana pula dengan 

implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dalam perencanaan tata ruang. 

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang membutuh-

kan ruang tertentu untuk melakukan kegiatan. Dalam hal ini, 

ruang dapat diartikan sebagai tempat atau wadah seseorang 

atau banyak orang untuk melakukan kegiatan, atau secara 

fungsional ruang dapat diartikan sebagai tempat atau wadah 

yang dapat menampung sesuatu. Untuk mewujudkan dan 

menjaga pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan pe-

nataan ruang secara menyeluruh dan komprehensif. Hal ini 

telah diantisipasi melalui kebijakan negara dengan pem-

bentukan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang          

Penataan Ruang. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007, pada tahun 2010 dikeluarkan          

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang            

Penyelenggaraan Penataan Ruang. Berkenaan dengan diterap-

kannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diperlukan 

koordinasi dan harmonisasi yang komprehensif dan intensif 

para stakeholders. Hal yang perlu diperhatikan, dalam pe-

manfaatan tata ruang wilayah (TRW), secara hierarki, terdiri 

dari: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencara Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten/Kota. Berkenaan sangat beragamnya kepentingan 

nasional, dan kepentingan masyarakat secara meluas, yang 

harus diakomodasi, maka penataan dan pemanfaatan tata  

ruang harus memperhatikan, menyelaraskan, memahami, dan 

mendalami makna yang terkandung dalam berbagai             

peraturan perundang-undangan lainnya (Suharyo 2017). 
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Pemerintah daerah selain berperan melindungi 

masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat, juga harus 

mampu mengelola berbagai kewenangan yang diberikan dan 

dipercayakan oleh pemerintah pusat kepadanya. Dalam 

pengelolaan kewenangan yang luas tersebut tetap dibatasi 

rambu penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Implementasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang masih banyak terkendala.    

Implementasi undang-undang penataan ruang dalam sistem 

hukum di Indonesia, tidak bisa bersifat mandiri atau in-

dependen. Harus memperhatikan makna dan kepentingan 

undang-undang lainnya, termasuk undang-undang 

pemerintah daerah. Karena bagaimanapun penataan ruang, 

harus menyerasikan kepentingan pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, 

dengan mencermati, memahami dan menyelaraskan per-

aturan perundang-undangan lainnya, melalui koordinasi yang 

intensif dan transparan untuk menyamakan persepsi, demi 

kesejahteraan dan kedamaian masyarakat. 

 

Konsep Human Rights City 

Konsep Human Rights City atau disebut dengan istilah 

Pemerintah Lokal dan Hak Asasi Manusia telah diakui oleh 

Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui 

Resolusi Local Government and Human Rights A/HRC/24/L 

pada Maret 2014. Resolusi ini mengakui peran penting dan 

tanggung jawab pemerintah lokal dalam pemenuhan hak asasi 

manusia—tanpa mengurangi kewajiban dan tanggung jawab 

pemenuhan HAM oleh pemerintah pusat. 
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Ketidak sinkronan pemerintah pusat dan daerah dalam 

pemenuhan HAM telah menarik keprihatian PBB. Dalam ke-

simpulan sidang pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan 

politik Indonesia pada Juli tahun 2014, Komite PBB meminta 

pemerintah untuk meninjau dan membatalkan peraturan-

peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan 

kelompok marginal lainnya. Dalam sidang sebelumnya 

mengenai pemenuhan hak-hak Sipil dan Politik, Komite PBB 

juga mengingatkan Kovenan yang telah diratifikasi Indonesia 

adalah kewajiban pemerintah secara keseluruhan, termasuk 

di level nasional dan daerah. “…reminds the State party that 

“the obligations of the Covenant in general and article 2 in   

particular are binding on every State Party as a whole. All 

branches of government (executive, legislative and judicial), 

and other public or governmental authorities, at whatever level 

– national, regional or local – are in a position to engage the 

responsibility of the State Party”. The State party should, there-

fore, ensure that the provisions of the Covenant are respected in 

all its provinces and autonomous regions despite the State    

party’s internal governance arrangements. Konsep Human 

Rights City bermanfaat untuk menjembatani ketimpangan  

antara standar HAM internasional dengan pelaksanaan di 

lapangan. Sebagai pemerintah yang berdiri paling dekat dan 

mengurusi kehidupan sehari-hari warga, pemerintah lokal 

bisa memonitor dan melaksanakan semua kebijakan yang 

terkait dengan HAM bekerja sama dengan pemerintah pusat 

dan kelompok masyarakat sipil. Dan dengan demikian pem-

bangunan kota berbasis HAM bisa berjalan dengan lebih   

efektif. 
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Mendorong Pemenuhan Hak sebagai Paradigma Penataan 

Ruang 

Penerapan tata ruang di tengah keberlangsungan 

otonomi daerah, dalam praktek di lapangan bisa terjadi 

perbedaan persepsi. Pada aspek tata ruang, tujuannya adalah 

untuk menertibkan dan mengendalikan penataan ruang di 

Indonesia. Sementara itu dalam aspek otonomi daerah, pena-

taan ruang dilaksanakan secara sistematik untuk kepentingan 

masyarakat utamanya di daerah sendiri. Karena itu dapat dan 

bisa terjadi kepentingan pemanfaatan tata ruang di daerah, 

tidak sama dan tidak selaras, bahkan bertentangan dengan 

rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi, juga 

bertentangan dengan rencana tata ruang daerah sekitar. 

Untuk itu kehadiran kabupaten/kota berbasis HAM 

menjadi sangat penting dan relevan. kabupaten/kota berbasis 

HAM adalah konsep yang hadir untuk pemenuhan hak 

kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, serta kesem-

patan mendapat pekerjaan. Ini selaras dengan prinsip demo-

krasi yang baik, yang harus bergerak ke arah pemenuhan hak-

hak ECOSOC (Economy, Social, and Culture). Konsep Human 

Right City relevan dengan kondisi Indonesia yang multikultur. 

Otonomi daerah telah menggeser sebagian besar 

pemenuhan hak-hak warga oleh negara ke tangan pemerinta-

han daerah (Pemda). Dalam struktur APBN, separuhnya telah 

dialokasikan untuk Pemda, dan separuhnya tetap berada di 

pusat. Maka pemenuhan hak menjadi penting untuk dikelola 

Pemda. Sebuah kota/kabupaten seyogyanya memiliki infra-

struktur yang mengakomodasi penyandang disabilitas, mem-

iliki kebijakan inklusif, dan sebagainya. 
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Gambar 1. Ilustrasi bisnis proses perencanaan dan  

penganggaran daerah dalam mewujudkan Human Rights City 

 
Sumber:  Hidayat ( 2018) 

 

Dalam rangka proses perencanaan dan penganggaran 

daerah dalam mewujudkan Human Rights City harus ber-

pedoman pada prinsip-prinsip sesuai pada gambar 1.  

• Tematik  : fokus penataan ruang harus dapat   

  berkontribusi pada pencapaian prioritas  

  daerah. Pendanaan langsung mengarah pada  

  kegiatan dan sasaran hingga lokus tertentu.  

• Integratif  : terpadu, saling memperkuat dan selaras dengan 

  kebijakan penataan ruang dalam lingkup  

  nasional. 

• Holistik  : perencanaan tata ruang secara menyeluruh. 

• Spasial  : lokus jelas dan berbasis kewilayahan. 

Strategi pembangunan bagi kesejahteraan harus 

dengan tegas didasarkan pada hubungan yang erat antara 

strategi dan proses pembangunan dengan usaha-usaha untuk 

memajukan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pem-

bangunan haruslah berpusat pada rakyat dan membuka kes-

empatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut ber-

partisipasi dan berkontribusi. Pembangunan ekonomi yang 
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bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan rakyat tidak      

relevan lagi jika masih menggunakan pendekatan pemenuhan 

kebutuhan (need based approach). Pendekatan kebutuhan 

sifatnya terbatas, bahkan dipandang telah gagal memerangi 

kemiskinan dan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat   

hanya ditempatkan sebagai ”objek pembangunan”, bukan 

menjadi ”subjek pembangunan”. Dapat dikatakan yang paling 

ideal saat ini adalah pembangunan berbasis hak (right based 

approach) yang harus menjadi pijakan semua aparatur 

pemerintah. Tujuannya untuk memberi pengaruh bagi akun-

tabilitas dan keseimbangan dalam proses pembangunan. 

Akuntabilitas pembuat kebijakan adalah salah satu indikator 

penting dalam pendekatan pembangunan berbasis HAM. 

 

Penutup 

Untuk memulai penataan ruang berbasis Human Rights, 

Indonesia sebenarnya mempunyai modal yang cukup. Selain 

telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang pe-

nataan ruang, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional 

Hak Asasi Manusia. UU Pemerintah Daerah juga telah 

mengakomodir penataan ruang berbasis HAM melalui 

mekanisme perencanaan dan penganggaran. Upaya selanjut-

nya adalah pelaksanaan kebijakan secara konsisten dalam 

tingkat lokal oleh pemerintah daerah. Pengembangan          

Kabupaten/Kota berbasis HAM di Indonesia telah ber-

langsung dengan adanya berbagai inisiatif pembentukan    

Kabupaten/Kota HAM, misalnya di Wonosobo, Bojonegoro, 

Bandung, Palu, dan Lampung Timur. Pembangunan dan pe-

nataan ruang berbasis HAM diharapkan menghasilkan        

program-program pembangunan ekonomi yang berkeadilan, 
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meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan 

standar perlindungan HAM di tingkat lokal. 
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MODERNISASI MANAJEMEN PERTANAHAN  

MELALUI SISTEM TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: 

UPAYA PENGUATAN HAK ATAS TANAH 

 

Ervin Sapto Nugroho 

 

“Merawat” masalah pertanahan 

Sebenarnya kita bersama masih perlu bertanya kepada 

diri kita masing-masing, pernahkah kita berfikir bagaimana 

seharusnya bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikelola agar mampu memberikan keadilan serta 

kemakmuran bagi rakyat? Atau jangan-jangan kita semua be-

lum dalam rel yang sama dalam menerjemahkan makna adil 

dan makmur bagi rakyat? Sehingga kemudian penerjemahan 

atas kebijakan-kebijakan yang ada justru salah kelola, dan 

berujung pada keuntungan bagi pihak-pihak yang bukan seha-

rusnya. Seperti tanah yang menjadi salah satu kekayaan alam 

yang di sediakan bagi umat manusia pernah di kutip oleh 

Moch. Tauhid dalam buku Masalah Agraria yang disebutkan 

bahwa : 

“Soal tanah adalah soal hidup dan penghidupan manusia, 
karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manu-
sia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebu-
tan tiang hidup. Untuk ini orang rela menumpahkan darah, 
mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan 
hidup selanjutnya” (Tauhid 2009). 
 

 Pernyataan yang cukup masyhur di kalangan beberapa 

orang tersebut ternyata dalam realitasnya tanpa disadari 

masih saja terus hidup dan relevan hingga saat ini. Seperti 

laporan yang di peroleh dari Catatan Akhir Tahun Konsorsium 

Pembaruan Agraria/KPA (2016), di sana diperoleh data yang 
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menyebutkan sebanyak 450 konflik agraria yang terjadi 

sepanjang tahun 2016 melibatkan hingga 86.745 kepala 

keluarga. Kemudian berlanjut di laporan Catatan Akhir Tahun 

Konsorsium Pembaruan Agraria (2017), yang mana kita di-

perlihatkan jumlah konflik yang naik signifikan dengan jumlah 

sebanyak 659 konflik agraria dengan perlibatan hingga men-

capai 652.738 kepala keluarga. Dan data terbaru yang di-

peroleh dari Kantor Staf Presiden yang dimuat oleh Kuwado 

(2018) pun tidak jauh berbeda, disebutkan per Mei 2018 

laporan yang sudah masuk terdapat sebanyak 334 konflik 

agraria yang sudah terjadi. Dalam konteks ini artinya jumlah 

konflik lahan yang terjadi sudah setengah dari total konflik 

lahan di tahun sebelumnya. Angka ini tentu bukanlah angka 

yang kecil jumlahnya, apalagi jika kita melihat dari sudut   

pandang jumlah keluarga yang terseret kedalam pusaran  

konflik tersebut dan efek domino yang akan terjadi             

berikutnya.  
 

Gambar 1. Data Konflik Agraria 

 
Sumber: Olahan Data KPA (2016), KPA (2017), Kuwado 

(2018) 
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Sengketa kepemilikan lahan ataupun lemahnya sistem 

pendataan kepemilikan tanah seakan seperti sebuah problem 

yang masih  terus “dijaga” oleh anak cucu bangsa dari masa ke 

masa. Padahal ini barulah satu dari sekian deret daftar pe-

kerjaan rumah berkaitan dengan tanah dan ruang yang masih 

harus pemerintah selesaikan. Belum lagi persoalan monopoli 

penguasaan lahan, persoalan tanah masyarakat adat, durasi 

waktu pengurusan tanah, biaya pengurusan tanah dan lain 

sebagainya. Persoalan memang seakan terus “dirawat” ke-

hadirannya, tanpa kita tahu sampai kapan ini semua akan 

tuntas, tapi bukan berarti kita berhak untuk mendiamkan 

tanpa mencoba untuk mengupayakan hadirnya solusi-solusi 

baru agar tatanan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh 

rakyat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-

undang dapat tercapai. 

 

Inovasi era 4.0 dan sebuah upaya untuk menghadirkan 

keadilan 

Dunia industri belum lama ini mematenkan dirinya 

sendiri bahwa mereka telah memasuki penyebutan diri 

dengan nama revolusi industri 4.0, yang kemudian ternyata 

juga diikuti oleh bidang-bidang yang lain seperti marketing 

4.0, agriculture 4.0, dan bahkan pemerintahan kita yang juga 

tidak tinggal diam ikut meluncurkan Making Indonesia 4.0. 

Semua ternyata bergerak menuju tatanan dunia baru yang 

tentu harapannya mampu mewujudkan kehidupan dunia 

lebih baik. Beberapa gerakan 4.0 bahkan secara terang-

terangan menyebutkan goal yang harus dicapai ialah industri 

yang lebih humanis, marketing yang berorientasi sosial dan 

lain sebagainya. Hal-hal tersebut setidaknya menjadi sedikit 
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angin segar bagi kita semua bahwa ternyata dibalik layar 

masih banyak penggerak-penggerak kehidupan yang cukup 

peduli terhadap tatanan dunia yang baik, walaupun jika 

dipandang dari segi implementasi masih harus membutuhkan 

pengawalan bersama-sama. Kemudian bagaimana dengan 

perkembangan dunia pertanahan, dan apa kiranya yang akan 

diperbuat untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang 

lebih baik, apalagi jika dihubungkan dengan pekerjaan-

pekerjaan rumah dalam dunia tata kelola pertanahan yang 

seakan sudah cukup berumur dari generasi ke generasi yang 

terus masih saja “dijaga” keberadaannya.  

Dari berbagai macam diskursus yang berkembang   

dalam era 4.0 sekarang ini ternyata salah satunya melahirkan 

implementasi inovasi yang cukup menarik dan bahkan 

dimungkinkan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi be-

berapa masalah dalam dunia tata kelola pertanahan  yaitu 

teknologi blockchain. Teknologi blockchain  bagi banyak orang 

awam lebih banyak dikenal apabila disandingkan dengan 

istilah bitcoin, padahal blockchain bukan hanya bitcoin semata, 

karena bitcoin hanyalah satu dari sekian banyak hasil          

implementasi dari teknologi blockchain itu sendiri. Blockchain 

diartikan sebagai database yang mengamankan penyimpanan 

berbagai jenis data dalam jaringan terdesentralisasi dengan 

menggunakan metode kriptografi enkripsi dan dekripsi untuk 

memvalidasi datanya dan memastikan data tersebut asli.   

Dalam tulisan Darmawan (2017) disebutkan prinsip teknologi 

blockchain mampu mengkondisikan setiap server yang men-

jalankan software ini membentuk konsensus jaringan secara 

otomatis untuk saling mereplikasi data dan saling mem-

verifikasi data yang ada. Oleh karena itu, ketika salah satu 
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server mengalami hack, server tersebut dapat diabaikan     

karena dianggap memiliki data yang berbeda dengan    

mayoritas jaringan server lainnya. Artinya dengan metode 

tersebut menjadikan data yang tersimpan dalam teknologi 

blockchain tidak dapat dirubah sesuka hati, dan setiap pe-

rubahannya pasti akan meninggalkan cacatan riwayat pe-

rubahan yang tertulis jelas. Apabila manfaat tersebut di-

aplikasikan dalam sistem pencatatan pertanahan tentu ini 

akan menjadi sebuah inovasi besar untuk kita menuntaskan 

masalah yang selama ini sudah cukup lama kita “jaga” eksis-

tensinya. Dalam litelatur ilmiah ternyata juga tercatat be-

berapa nama seperti (Peiro & Garcia 2017) kemudian 

(Hurtado 2017) yang telah mencoba mengamati hal yang   

sama yaitu pemanfaatan blockchain bagi persoalan land      

registration. Dari hasil kajian secara perspektif administrasi 

apabila teknologi ini diterapkan dalam dunia pertanahan kita 

akan memperoleh adanya manfaat transparansi karena semua 

orang dapat melihat jika sampai ada perubahan data, kemudi-

an manfaat akurasi karena setiap data yang tercatat ke dalam 

sistem blockchain dapat dipastikan kevalidannya, dan manfaat 

efisiensi karena riwayat perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam setiap transaksi pertanahan akan terus abadi tercatat 

sehingga tidak membutuhkan validitas yang berulang-ulang. 

Atas manfaat yang dapat di capai dari implementasi sistem 

tersebut harapan kita bersama kerugian akibat konflik agraria 

yang tak semata menguras dana yang cukup besar namun juga 

menguras waktu yang berkepanjangan dapat lebih diminimal-

isir, karena memang kita bersama membutuhkan sebuah  

ikhtiar lanjutan untuk meminimalisir hal-hal tersebut kembali 

terjadi di masa yang akan datang.  
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Gambar 2. Replikasi Data pada sistem Land/Property  

Registry Blockchain   

 
Sumber: Olahan gambar dari Laxmicoin (2018) 

 

Gambar 3. Proses Traksaksi Menggunakan Blockchain   

 
Sumber: Blockgeeks (2018) 
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Ini tentu memang akan menjadi hal baru bagi bangsa 

kita namun bukan berarti kita akan menjadi kelinci percobaan 

atas sistem yang belum teruji keberhasilannya. Di luar sana 

ada beberapa perusahaan yang sudah mencoba mengaplikasi-

kannya seperti BenBen Blockchain yang memungkinkan 

semua orang untuk mencari, mengelola, dan memverifikasi 

dokumen properti dan lahan (Bigchaindb 2017). Kemudian 

perusahaan Bitland yang berharap untuk membuat pendaftar-

an tanah digital yang universal, transparan, tidak berubah, dan 

men-jembatani kesenjangan antara pemerintah dan daerah 

yang tidak berdokumen (Aitken 2016). Kemudian dari unsur 

pemerintahan negara terdapat Rusia, Swedia, Brazil, Georgia, 

Honduras, India yang sudah turut secara perlahan meng-

aplikasikan sistem land register ini atau bahkan negara       

Romania yang secara terang-terangan mengaplikasikan 

dengan alasan mengingat disana cukup tingginya angka 

korupsi, kolusi, dan nepotisme berkaitan pengurusan tanah 

sehingga ketika teknologi blockchain ini diaplikasikan hal ini 

langsung menurunkan angka berkaitan konflik tanah yang 

disebabkan kecurangan dalam pendataan pertanahan 

(Bambrough 2018).  

Kemudian kita bersama juga perlu memikirkan bahwa 

negara ini rawan oleh bencana alam yang dalam beberapa 

kasus mengakibatkan harta benda penduduk sulit 

diselamatkan salah satunya sertipikat tanah, padahal per-

mukiman sudah rata dengan tanah jejak fisik pun susah 

ditelusuri, lantas apakah penduduk yang sudah menderita 

layak negara bebankan penderitaannya kembali dengan  

problematikan kewajiban membuktikan kepemilikan lahan. 

Negara perlu hadir untuk dapat memberikan penguatan hak 
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atas kepemilikan tanah bukan malah sebaliknya. Kasus konflik 

tanah dalam kejadian lumpur lapindo, ataupun pendataan 

tanah penduduk pasca tsunami Aceh seharusnya mampu 

menjadi pelajaran bagi kita bersama. Akan kah penderitaan 

serupa akan kita bebankan kepada penduduk yang baru saja 

terkena bencana seperti Tsunami Donggala, Gempa Lombok 

dan lain sebagainya. Padahal alangkah baiknya jika negara 

bisa hadir untuk fokus kepada proses percepatan rehabilitasi 

daripada berkutat dalam masalah yang terus berulang yaitu 

konflik tanah.  

 

Upaya Membangun Kepercayaan  

Bagi dunia pelayanan publik yang secara definisi me-

rupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara 

atas barang dan jasa yang disediakan oleh negara, tentu dalam 

praktiknya senantiasa ada tuntutan untuk dapat menghadir-

kan pelayanan yang terus senantiasa lebih baik. Tata kelola 

pemerintahan yang baik dapat di wujudkan bersama apabila 

didukung dengan prinsip yang dapat membangkitkan ke-

percayaan berupa partisipasi, penegakan hukum yang adil, 

transparansi, responsif, kesetaraan dan akuntabilitas 

(Nawawi 2009). Kepercayaan inilah yang menjadi syarat   

mutlak (sineqna non) pemerintahan yang baik. Unsur-unsur 

tersebut yang kemudian harapannya dapat dipenuhi secara 

aplikatif oleh penerapan sistem blockchain dalam manajemen 

pertanahan. Karena secara teoritis transparansi, akurasi, dan 

peningkatan efisiensi itu yang menjadi tujuan utama dari 

adanya penerapan sistem blockchain. 
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Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat 

sipil, dan dunia usaha tentu sama-sama memiliki kepentingan 

terhadap perbaikan kinerja layanan publik ini terutama dalam 

hadirnya saling kepercayaan. Kepercayaan yang mampu 

dihadirkan ini akan menjadi sebuah barang yang begitu ber-

nilai khususnya bagi pemerintah untuk meyakinkan stake-

holder bahwa Good Governance bukan hanya mitos tetapi 

dapat menjadi realitas. Ketika pemerintah saja mampu 

menghadirkan kepercayaan terhadap program-programnya 

dan rakyat pun mampu menghadirkan sikap percaya terhadap 

apa yang telah diupayakan pemerintah harapannya ini semua 

akan berujung kepada apa yang menjadi pembicaraan kita di 

awal yaitu menemukan apa yang seharusnya disebut sebagai 

keadilan serta kemakmuran bagi rakyat.  
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GEBRAK SADES : “GERAKAN BERSAMA CAMAT 

UNTUK PENSERTIPIKATAN TANAH DESA”  

(Sebagai Bentuk Realisasi Peran PPAT  

(Pejabat Pembuat Akta Tanah)  

dalam Percepatan Penguatan Hak Atas Tanah) 

 

Ari Wibowo 

 

Situasi dan Kondisi Pertanahan di Indonesia  

Kedaulatan suatu bangsa tidak hanya diartikan sebagai 

kebebasan dalam berbangsa dan bernegara, melainkan hak 

untuk menikmati apa yang ada di seluruh tanah air negara 

tersebut. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa 

bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam-

nya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Menelaah sistem agraria      

Indonesia saat ini agaknya masih menimbulkan permasalahan 

yang belum terselesaikan, salah satunya adalah proses 

pensertipikatan tanah yang dirasakan oleh masyarakat desa 

cenderung berbelit-belit sehingga banyak menimbulkan ke-

ricuhan.   

Sayangnya luas daratan  yang dimiliki Indonesia tidak 

sepenuhnya benar-benar memberikan kesejahteraan bagi 

bangsanya sendiri. Negara ini merupakan negara yang ter-

catat banyak kasus  mengenai hak atas gugat tanah yang 

cukup miris. Menurut data Konsorsium Pembaharuan Agraria 

menyatakan sepanjang tahun 2011 terdapat 163 konflik 

agraria di Indonesia dengan jumlah rakyat yang menjadi 

korban tewas mencapai 22 orang, 34 orang yang tertembak, 
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279 orang yang ditahan dan 147 orang yang mengalami peng-

aniayaan.  

Sementara data konflik agraria pada tahun 2012 yang 

dilansir Huma menyebutkan pada 2006-2012 terjadi 232  

konflik pengelolaan sumber daya agraria di 98 kabupaten/

kota yang tersebar di 22 provinsi yang melibatkan lebih dari 

20.000 km2 dan 91.968 orang dari 315 komunitas.  

 

Faktor-faktor Penyebab Tingginya Konflik Agraria di  

Indonesia 

Lika-liku perjuangan bangsa Indonesia dalam memper-

ebutkan kemerdekaan tanah air membutuhkan banyak pe-

ngorbanan. Akan tetapi, bangsa Indonesia tidak bisa 

menghindar dari warisan hukum agraria yang dinilai sangat 

rumit dan banyak merugikan. Peraturan perundang undangan 

hukum agraria kolonial Agrarische Wet 1870, baik secara 

prinsip maupun asasnya, tidak mencerminkan nilai-nilai ke-

adilan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang sejak 

awal (sebelum penjajahan) memiliki hukum asli (indigenous 

people law) berlaku bagi bangsa Indonesia.  

Menurut Bernhard Limbong (2012) dalam bukunya 

“Konflik Pertanahan” mengemukakan dua hal penting dalam 

sengketa pertanahan yaitu sengketa pertanahan secara umum 

dan sengketa pertanahan secara khusus, sebagaimana 

terdapat dalam Keputusan BPN RI nomor 34 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian 

Masalah Pertanahan. Berikut ini adalah beberapa faktor 

penyebab konflik agraria secara umum. 
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1. Faktor hukum 

a. Regulasi kurang memadai 

Regulasi di bidang pertanahan belum seutuhnya 

mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila dan filosofi 

Pasal 33 UUD 1945 tentang moral, keadilan, hak asasi, 

dan kesejahteraan.  

b. Tumpang tindih peradilan 

Saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat 

menangani suatu sengketa pertanahan yaitu peradilan 

perdata, peradilan pidana, serta Peradilan Tata Usaha 

Negara (PTUN). Dalam suatu  sengketa tertentu, salah 

satu pihak yang menang secara perdata belum tentu 

menang secara pidana. 

c. Penyelesaian dan birokrasi berbelit-belit 

Penyelesaian perkara lewat pengadilan di Indonesia 

melelahkan, biaya yang tinggi dan waktu penyelesaian 

yang lama apalagi bila terjebak dengan mafia 

peradilan, maka keadilan tidak berpihak pada yang 

benar. Hal ini tentunya tidak sesuai lagi dengan 

prinsip peradilan kita yang sederhana, cepat, dan 

berbiaya murah, karena kondisinya saat ini dalam 

berurusan dengan pengadilan tidaklah sederhana, 

birokrasi pengadilan yang berbelit-belit dan lama 

serta biaya yang mahal. 

2. Faktor non hukum 

a. Tumpang tindih penggunaan tanah 

Pertumbuhan penduduk yang  cepat mengakibatkan 

jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi 

pangan berkurang akibat berubah fungsinya tanah 

pertanian. Juga pemerintah yang terus-menerus 
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menyelenggarakan proyek pembangunan. Tidak dapat 

dihindarkan jika sebidang tanah yang sama memiliki 

ataupun timbul kepentingaan yang berbeda. Itulah 

mengapa pertumbuhan sengketa tanah yang terus 

menerus meningkat. 

b. Kesadaran masyarakat meningkat 

Perkembangan global serta peningkatan 

perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi 

berpengaruh pada peningkatan kesadaran 

masyarakat. Pola pikir masyarakat terhadap 

penguasaan tanahpun ikut berubah. Terkait dengan 

tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul 

perubahan pola pikir masyarakat terhadap 

penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan 

tanah sebagai sumber produksi akan tetapi 

menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau 

komoditas ekonomi.  

c. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan. 

Dalam memenuhi kebutuhan pertanahan, masyarakat 

miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur 

penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian 

dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. 

Padahal kehidupan rumah tangga petani sangat 

dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan 

kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk 

bekerja di atas tanah pertanian. Oleh sebab itu, 

meningkatnya petani gurem mencerminkan 

kemiskinan di perdesaan. 
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Ritme Camat di Indonesia dalam Revitalisasi Penegakan 

Hukum  

Camat merupakan salah satu bagian  terpenting dalam 

suatu pemerintahan yang menerapkan sistem desentralisasi. 

Posisi ini memegang peran dan tanggung jawab yang 

diamanatkan langsung dari pemerintahan kabupaten ataupun 

walikota. Salah satu kewenangan otonomi daerah yang 

dilimpahkan walikota kepada camat adalah Peraturan 

Walikota Bandar Lampung Nomor 87 Tahun 2008 mengenai 

urusan pertanahan. Pelimpahan wewenang tersebut adalah : 

1. Pengawasan atas tanah negara dan tanah aset pemerintah 

daerah di wilayah kerjanya 

2. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan dan 

pelepasan tanah hak milik yang akan digunakan untuk 

kepentingan umum, serta perubahan status tanah dari 

tanah negara menjadi tanah hak milik sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

3. Pelaksana monitoring dan inventarisasi terhadap setiap 

kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah 

terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah 

kerjanya 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik benang 

merah bahwasannya camat memiliki peran vital dalam 

membantu masyarakat desa yang mengalami  kesulitan dalam 

mengurus masalah hukum agraria. Peran camat diharapkan 

bisa benar-benar membantu penyelesaian setiap per-

masalahan karena camat sebagai salah satu panitia pengadaan 

untuk kepentingan umum yang paling dekat dan mengerti 

kondisi setiap masyarakatnya. Maka dari itu penulis 

menyarankan suatu program yang bisa mewujudkan peran 
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dari camat sebagai PPAT itu sendiri. “GEBRAK SADES” 

merupakan gerakan yang dilakukan secara naluriah ketika 

masyarakat bisa merasakan manfaat dan keuntungan dengan 

keberadaan camat dalam setiap kebutuhan pertanahan yang 

diperlukannya.  Gerakan ini memiliki sistem Social Integrated 

Collaboration yang berupa kerjasama sosial yang di-

kolaborasikan secara terintegrasi sehingga melibatkan       

elemen-elemen masyarakat. Pada program pelaksanaannya 

sendiri “GEBRAK SADES” akan melibatkan 4 pilar utama 

sebagai strategi  aliansi dalam upaya percepatan penguatan 

hak atas tanah. Skema strategi aliansi gerakan ini penulis 

gambarkan sebagai berikut.  
 

Gambar 1. Skema Sistem “GEBRAK SADES” 

 
Sumber: Dokumen Penulis 

 

Berdasarkan strategi di atas dapat disimpulkan bahwa 

adanya kolaborasi yang tiada terputus antar empat elemen 

sosial tersebut, sehingga elemen tersebut saling bekerjasama 

mengoptimalkan peran PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) 
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dalam instrumentasi “GEBRAK SADES”, sehingga semuanya 

memiliki tanggung jawab dan peranan bersama dalam men-

capai tujuan yang diharapkan. Pemerintah pusat diharapkan 

mampu menjadi pembuat kebijakan yang bisa melindungi 

kepentingan masyarakatnya terutama dalam mendapatkan 

keadilan di depan hukum pembuatan akta tanah. Sedangkan 

pemerintah daerah diharapkan bisa menjadi konduktor yang 

benar-benar bisa menjalankan kepengurusan pemerintah 

daerah yang sejalan dengan pemerintah pusat sehingga dapat 

terjadi sinkronisasi dan harmonisasi antar kedua 

pemerintahan tersebut.  

Adapun masyarakat desa sendiri diharapakan mampu 

bisa menjadi masyarakat yang aktif dalam menyampaikan 

aspirasinya sehingga  bisa terjalin komunikasi yang baik apa-

bila terjadi keluhan yang dirasakan masyarakat tersebut. 

Camat sebagai main-actor atau subjek utama dalam 

menjalankan program “GEBRAK SADES” sendiri sehingga 

diharapkan camat bisa tumbuh kesadaran bahwa perannya 

sebagai PPAT bisa benar-benar bisa direalisasikan demi 

kepentingan masyarakat desanya sendiri. PPAT ini 

merupakan lembaga yang benar bisa menjadi agent of change 

dalam membenahi aturan yang bisa membuat masyarakat 

nyaman dan terciptanya keberlanjutan suatu program.  

Agar dapat mewujudkan perannya sebagai agen peru-

bahan yang bisa membuat kebijakan yang lebih baik dalam 

melayani kepentingan masyarakatnya, Camat dapat me-

lakukan peran ini melalui 3M, yaitu Melayani, Menangani, dan 

Memonitori. Pelayanan yang baik dapat memberikan kesan 

yang baik pula terhadap masyarakat sehingga timbulah ke-

percayaan masyarakat tersebut kepada camat dalam setiap 
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penanganan pembuatan akta tanah.  Selain itu, penanganan 

yang cepat dan pemonitoran yang ketat sangat dibutuhkan 

sekali dari adanya camat sendiri sehingga perannya me-

mudahkan masyarakat dalam setiap penyelesaian konflik 

tanah. 

Tentunya peran ini masih membutuhkan banyak 

dukungan dari semua pihak agar terjadi efisiensi dan 

manfaatnya bisa langsung dirasakan semua pihak. Kami yakin 

kerjasama yang baik dari semua elemen yang terkait akan 

menciptakan iklim hukum yang lebih baik guna meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran dari masyarkatnya sendiri. 

Meskipun pada kenyataannya tidak akan semudah ketika 

penulis membalikkan tangan, namun dengan kerja sama yang 

baik dari elemen-elemen yang terlibat diharapkan mampu 

menjawab rancangan strategis jangka panjang sesuai dengan 

manajemen strategis yang dirancang.  

Pada hakikatnya masalah sengketa tanah di Indonesia 

bukan hanya masalah satu pihak, namun merupakan masalah 

bersama. Tindakan kolaborasi diharapkan mampu menjadi 

solusi atas permasalahan sengketa tanah di Indonesia. Seperti 

kata pepatah “berat sama dipikul ringan sama dijinjing” 

dengan bersama-sama melayani masyarakat, edukasi 

mengenai mekanisme hukum akta tanah, dan monitoring dari 

pemerintah dengan semangat “GEBRAK SADES” melalui 

pengimplementasian peran PPAT mampu menjadi penerang 

dalam kegelapan, agar masyarakat Indonesia dapat menjadi 

bangsa yang makmur dan sejahtera. 
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MENCARI KEADILAN SOSIAL 

 BAGI KORBAN PENGGUSURAN TANAH 

 

Isni Indriyana 

 

Pendahuluan 

Pertanahan tidak sekadar urusan kepemilikan atau 

kekayaan, namun juga erat kaitannya dengan “keadilan 

sosial”. Sebab, tanah memiliki arti penting dalam kelangsung-

an hidup manusia, binatang, tumbuhan dan makhluk hidup 

pada umumnya. Selain itu tanah menjadi tempat bagi pem-

bangunan jangka pendek ataupun jangka panjang dalam 

berbagai aspek. Tidak semua manusia atau warga negara 

mempunyai hak milik tanah sendiri, namun mereka mem-

punyai hak hidup di atas tanah. 

Dalam realitasnya, banyak kasus prokontra tentang 

masalah tanah. Hal ini dikarenakan seringkali terdapat keadil-

an yang tidak dirasakan rakyat. Keadilan yang seharusnya 

mereka dapatkan dan menjadi haknya, namun mereka tidak 

mendapatkannya. Maka dari itu mereka berusaha berjuang 

untuk mendapatkan keadilan tersebut. 

Pembangunan nasional tidak selalu berjalan 

menyeluruh. Penggusuran selalu terjadi karena berbagai 

masalah dan seringkali masyarakat menjadi “korban” tanpa 

mendapat keadilan sosial. Hal tersebut harus segera 

diselesaikan agar tidak menjadi problem sosial 

berkepanjangan. Mengapa? Karena keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia sudah dijamin dalam Pancasila. 

Tulisan ini menyajikan beberapa tawaran atau solusi 

yang bisa diambil pihak tertentu untuk melaksanakan         



 94 

program keadilan sosial dari penggusuran tanah yang 

menyangkut kehidupan warga masyarakat di sekitarnya. Be-

berapa hal yang akan disebutkan dalam tulisan adalah tentang 

keadilan sosial yang benar-benar harus didapatkan korban 

warga penggusuran tanah, ketimpangan atau ketidak-

seimbangan antara apa yang didapatkan korban warga 

penggusuran dan solusi atau jalan yang bisa ditempuh sebagai 

penyelesaiannya. 

 

Menelusuri Akar Penyebab 

Banyaknya kasus penggusuran tanah yang terjadi di 

Indonesia ini harus segera diselesaikan agar tidak menjadi 

masalah yang berkepanjangan dan menjadi hal yang berlarut-

larut. Kasus penggusuran tanah yang terjadi sangat ber-

dampak dalam kehidupan manusia pada umumnya dan dalam 

kehidupan sosial, politik, agama dan mental warga korban 

penggusuran tanah.  

Banyak hal yang tidak diinginkan terjadi dari akibat 

dan dampak penggusuran tanah ini. Terkadang terdapat    

warga yang merasa tidak mendapat keadilan dari hal tersebut. 

Karena pada dasarnya tanah sebagai tempat kehidupan  

manusia ini adalah kekayaan alam milik bangsa dan semua 

warga berhak hidup di atasnya. Tanah yang digunakan se-

bagai tempat tinggal ini digunakan dan dimanfaatkan untuk 

kemakmuran dan kesejahteraan bersama.  

Pemerintah harus bisa memberikan keadilan untuk 

semua warga Negara tentang hak hidup di atas tanah ini     

walau bukan untuk hak miliknya. Undang-undang juga harus 

ditegaskan bukan hanya dalam kepemilikan tanah ini, namun 

juga dilebihkan untuk rasa keadilan sosial untuk hidup di atas 

tanah sampai korban penggusuran tanah pada khususnya. 



 95 

Mencari Keadilan Sosial 

Keadilan sosial merupakan hak semua bangsa. 

Mengapa? Keadilan sosial ini merupakan amanat dari sila 

kelima dalam Pancasila yang wajib didapatkan seluruh 

masyarakat Indonesia termasuk warga korban penggusuran 

tanah. 

Keadilan sosial merupakan ujung harapan dari semua 

sila-sila lainnya dalam Pancasila, yaitu sila pertama sampai 

sila keempat. Semua ini harus menghasilkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat tanpa pandang bulu termasuk kepada 

korban penggusuran. 

Roro (2017, 295-296) berpendapat, keadilan sosial 

dalam Pancasila mencakup segala bidang kehidupan, baik 

kesempatan menikmati keadilan di bidang hukum, politik, 

ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Tidak ada 

alasan untuk menerapkan perlakuan berbeda, baik dalam 

status, kedudukan, golongan, keyakinan, ras, dan sebagainya. 

Korban dampak penggusuran tanah yang dijadikan 

pembangunan jalan tol, kantor pemerintah, atau fasilitas 

umum lainnya terkadang sangat ironis. Terutama bagi mereka 

yang tidak memiliki sertipikat hak milik. Hal ini 

mengharuskan pemerintah maupun pihak swasta mencari 

solusi strategis dan jalan keluar pada korban melalui 

pembebasan tanah gusuran. 

Penggusuran tanah merupakan tindakan kontroversial. 

Mengapa? Karena secara humanis, tidak ada orang mau 

digusur atau menggusur. Penggusuran menjadi bagian yang 

melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), tidak adil untuk pihak 

yang dirugikan dan berdampak buruk pada kelangsungan 

hidup. 
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Pasal 28H ayat 3 UUD 1945 menyebut hak warga 

negara untuk mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial 

akan didapatkan oleh setiap warga negara guna 

pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat. 

Sementara Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 – Hak warga negara 

atas hak milik pribadi. Setiap warga negara berhak atas hak 

milik pribadi dan tidak seorang pun dapat mengambilnya 

secara sewenang-wenang. 

Penggusuran identik dengan konotasi negatif daripada 

positifnya. Untuk itu perlu konsep keadilan agar korban me-

rasa tidak dirugikan dan mendapat hak atas kepemilikan 

tanahnya. Banyak kasus dari berbagai daerah mengungkap-

kan penggusuran tanah menimbulkan pro maupun kontra. 

Kontroversi itu akan berpengaruh terhadap segala aspek ke-

hidupan masyarakat di sekitarnya. Dari segi ekonomi, sosial 

bahkan mental maupun politik yang melahirkan diferensiasi 

sosial. 

Banyak terjadi penggusuran tanah di Indonesia . 

Penyebabnya, karena kepentingan pemerintah untuk pem-

bangunan ataupun pihak swasta yang melakukan bisnis 

perumahan, pembangunan gedung, atau fasilitas umum 

lainnya. Dari penggusuran itu, banyak pihak dirugikan. Walau-

pun, di lain sisi juga terdapat pihak yang diuntungkan. 

Perlu konsep keadilan agar pemilik tanah yang tidak 

bersertifikat mendapat haknya. Untuk menciptakan keadilan 

sosial antara kedua belah pihak, perlu menciptakan iklim 

pembangunan yang humanis baik di daerah maupun nasional 

yang sejuk dan damai.  
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Ketimpangan Penggusuran Tanah 

Berdasarkan data yang ada, banyak kasus penggusuran 

tanah terjadi di Indonesia mengalami ketimpangan. Pada 

pelosok desa maupun kota, penggusuran tanah ini kerap men-

jadi konflik yang menimbulkan perubahan sosial, ekonomi 

dan mental yang drastis. 

Penggusuran tanah menyebabkan ketimpangan sosial 

dan berdampak buruk. Misalnya, kasus penggusuran tanah 

pemukiman warga di Batu Jaya Utara RT 03/03, Batu Ceper, 

Kota Tangerang, Banten. Penggurusan ini mendapat protes 

dan perlawanan karena rumah mereka digusur secara paksa 

dan tanpa adanya uang ganti rugi dari pemerintah kota      

Tangerang (Kurniawan 2018). 

Dalam kasus ini, warga membuat “pagar manusia” se-

bagai bentuk pembelaan diri karena tidak terima rumah 

mereka diambrukkan tanpa ganti rugi. Kasus yang terjadi  

pada Oktober 2018 ini dibubarkan petugas Satpol PP dan 

pengamanan sejumlah warga yang melawan aksi dari petugas 

yang menjadikan perlawanan semakin sengit. Penggusuran 

terjadi dikarenakan warga mendirikan rumah di atas 

bangunan milik pemerintah dan warga diakui tidak mem-

punyai sertipikat tentang hak milik tanah.  

Kejadian seperti di atas harus diputus mata rantainya. 

Dari segi hukum, warga yang tidak memiliki hak milik atas 

tanah sah-sah saja rumahnya digusur. Akan tetapi, dari keadi-

lan sosial dan kesejahteraan, tentu hal tersebut menyimpang 

dan mendapat banyak perlawanan. Mengapa? Penggusuran 

selalu membawa “cacat bawaan” bernama ketimpangan sosial.  

Penggusuran sangat menyiksa ketika tidak diimbangi 

dengan keadilan sosial. Apalagi, korban dampak penggusuran 
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tidak disediakan tempat sementara hingga mereka mendapat-

kan tempat tingggal. Mereka memiliki keluarga, harus mencari 

nafkah sehari-hari dan tempat untuk berteduh. Jika rumah 

mereka digusur tanpa adanya ganti rugi dan keadilan sosial, 

siapa yang bertanggungjawab? 

Kasus lain terjadi di Kulon Progo dalam pembangunan 

bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Pem-

bangunan Bandara ini sudah sesuai standar, prosedur yang 

berlaku dan tetap pada ketentuan UU. Pemerintah telah 

memenuhi hukum yang berlaku dalam menggarap proyek 

NYIA. Sementara uang ganti rugi bagi warga yang digusur oleh 

proyek ini sudah bisa diberikan lewat pengadilan dan sudah 

disepakati Hanafi (2017). Walaupun begitu, banyak warga 

yang tetap merasa keberatan dan melakukan penolakan 

dengan adanya penggusuran tanah tersebut.  

Berbeda dengan pendapat di atas, Yayasan Lembaga 

Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan sikap terkait 

proses pengosongan lahan dan rumah terdampak proyek 

bandara NYIA di Kabupaten Kulon Progo, DIY, ini adalah kasus 

darurat pelanggaran hukum, konstitusi dan HAM. Artinya, 

penggantian uang ganti rugi masih dinilai belum solutif meski 

sebagian kelompok sudah legowo menerimanya. 

Di sisi lain, ada penggusuran yang sudah menunjukkan 

keadilan sosial. Seperti contoh kasus pembangunan jalur   

ganda (double track) kereta api Bogor-Sukabumi yang 

berdampak pada 514 bangunan di Kecamatan Cigimbong,  

Kabupaten Bogor dan Kecamatan Cicurug, Kabupaten         

Sukabumi, Jawa Barat yang harus tergusur untuk pembebasan 

lahan Sudarno (2018).  
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Dalam kasus ini, pemerintah bertindak tegas untuk 

bangunan rumah yang berdiri di lahan milik PT KAI tersebut. 

Walaupun tanah bukan milik mereka, namun pemerintah ber-

sedia mengganti rugi atas hak milik rumah mereka namun 

bukan hak milik tanah.  Uang ganti rugi ini sebagai dana untuk 

mereka mencari rumah kontrak di tempat lain. 

Pemerintah memberikan anggaran dana ganti rugi 

kepada pemilik rumah secara langsung agar tidak terjadi 

penyelewengan dan pemotongan dana kepada yang ber-

sangkutan. Pemerintah juga turun tangan memberikan solusi 

kepada korban penggusuran dengan jalan baik agar tidak ter-

jadinya konflik yang akan merugikan untuk kedua belah 

pihak.  

 

Keadilan Sosial 

Keadilan sosial tidak mungkin datang sendiri, namun 

harus diperjuangan. Idealnya, dalam kasus penggusuran juga 

tidak sekadar “supremasi hukum” namun harus “supremasi 

keadilan”. Artinya, keadilan menjadi poros utama, bukan 

sekadar pemenuhan atas administrasi hukum formal belaka. 

Kaelan (2010, 83) menegaskan, sila kelima (keadilan 

sosial) dalam Pancasila tekandung nilai-nilai yang menjadi 

tujuan negara dan tujuan hidup bersama. Pada sila kelima 

tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud 

dalam kehidupan bersama. Keadilan itu didasari dan dijiwai 

oleh hakikat keadilan kemanusiaan termasuk dalam 

penggusuran tanah.  

Berdasarkan kasus penggusuran tanah yang terjadi 

walaupun sudah ada ganti rugi yang diterima warga, tetap 

penggusuran tanah tersebut mendapatkan banyak pro kontra 
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dan konflik yang didapat. Hal itu, tentu karena rasa ketidak-

adilan yang mereka terima dari penggusuran tanah. Di sini 

harus ada jalan yang benar-benar dimusyawarahkan agar  

tidak menimbulkan konflik sosial yang berpengaruh pada  

stabilitas negara, maupun dalam proses penggusuran atau 

pembangunan setelahnya. 

Pertama, pemerintah harus mampu meyakinkan warga 

bila penggusuran tanah yang terjadi akan tidak berdampak 

buruk. Pemerintah wajib menjamin kehidupan warga korban 

penggusuran seperti semula. Penggusuran harus didiskusikan 

terlebih dahulu jauh-jauh hari agar warga tidak kaget dengan 

hal tersebut dan tentunya untuk mendapatkan solusi.  

Di sini harus mendatangkan pihak ketiga yang bersifat 

netral, tidak memihak agar dapat menjadi penengah atas 

penggusuran tanah tersebut. Hal yang harus dilakukan dan 

tidak dilakukan kedua pihak yang bersangkutan. Pihak yang 

menyampaikan keinginan dari masing-masing pihak dan 

memberi solusi yang bijaksana tanpa adanya konflik kedua-

nya.  

Kedua, adanya jaminan kepada korban dampak 

gurusan. Hal itu sesuai ketentuan Kovenan Internasional    

tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Konvenan)         

ESOKOB.  Pasal 11 Konvenan EKOSOB menyatakan “Negara-

negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas 

kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, 

termasuk kelayakan pangan, sandang dan papan, dan perbai-

kan kondisi hidup yang terus menerus”. 

Ketentuan Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997 

tentang Penggusuran Paksa terhadap Pasal 11 Kovenan 

EKOSOB dan United Nations Basic Principles and Guidelines on 
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Development-Based Evictions and Displacement telah menga-

tur mengenai standar- standar HAM bagi warga yang menjadi 

korban terdampak penggusuran. Standar HAM tersebut men-

jadi penting karena penggusuran paksa juga telah ditetapkan 

sebagai sebuah pelanggaran HAM berat berdasarkan Resolusi 

Komisi HAM PBB Nomor 2004/28. 

Dapat disimpulkan, penggusuran tanah tanpa ganti rugi 

yang pasti melanggar hukum dan melanggar HAM. Namun 

sayangnya, ketentuan-ketentuan HAM tersebut sama sekali 

belum diadopsi ke dalam bentuk peraturan perundang-

undangan nasional di negeri ini. Apabila situasi ini dibiarkan, 

akan lebih banyak warga terdampak penggusuran yang men-

jadi korban kekerasan dan pelanggaran hak. 

Selain itu, mereka juga akan menjadi masalah baru bagi 

pemerintah karena rentan berada dalam kemiskinan akibat 

kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Di situlah 

pihak yang menggusur harus mencari solusi sebaik-baiknya. 

Tujuannya, untuk menjaga kestabilan agar tidak merugikan 

pihak yang digusur dan mendapat kerelaannya. Ganti rugi 

harus dilakukan sesuai undang-undang dan dijalankan sebaik-

baiknya agar berdampak baik untuk proses penggusuran itu 

sendiri. 

Ketiga, konsep keadilan harus digunakan sebagai dasar 

agar kemakmuran dan kesejahteraan warga didapatkan. Se-

hingga tidak mengganggu jalannya proses penggusuran dan 

pembangunan berjalan baik. Solusi di atas harus dapat di-

adaptasikan dengan keinginan warga dan mempertimbangkan 

segala hal. 

Bagi warga yang bersertipikat, ganti rugi dapat di-

laksanakan sesuai peraturan undang-undang. Musyawarah 
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secara mufakat dan dijalankan masing-masing pihak dengan 

konsisten. Untuk yang tidak bersertipikat, harus ada jalan  

tengah dengan mencari rekam jejak untuk kepemilikan tanah 

warga yang tidak mempunyai sertifikat karena alasan tertentu 

dan memang itu tanah miliknya atau mengadakan sertipikasi 

massal untuk mempermudahnya.  

Untuk pemukiman warga yang dibangun di atas tanah 

milik pemerintah, warga bisa diberikan bantuan kredit tanah 

hak milik sendiri agar tidak keberatan dan mendapat keadil-

an. Jalan yang ditempuh, harus sama-sama tidak memberat-

kan sebelah pihak demi tercapainya tujuan dan pendapatan 

hak masing-masing. Dengan demikian, maka keadilan sosial 

dapat tercapai. Intinya, keadilan sosial bukan segalanya, 

namun segalanya bisa berawal dari sana! 

 

Penutup 

Berdasarkan tulisan di atas dapat disimpulkan ke 

dalam beberapa poin. Pertama, harus ada keadilan sosial yang 

didapatkan oleh semua manusia untuk hidup di atas tanah 

dan korban penggusuran tanah. Kedua, adanya peraturan 

yang tegas mengatur tentang penggusuran tanah menyangkut 

kedua belah pihak yang bersangkutan. Ketiga, solusi dan jalan 

yang ditempuh benar-benar harus memenuhi rasa keadilan 

sosial yang berhak didapatkan oleh warga korban 

penggusuran tanah agar tidak menimbulkan berbagai masalah 

baru yang dapat mengambat jalannya kehidupan masyarakat. 

Warga penggusuran tanah berhak menerima ganti rugi 

dan segala sesuatunya yang menjadi kepemilikan mereka. Hak 

milik untuk hidup, hak milik untuk memperoleh keadilan dan 

hak untuk meneruskan kehidupan mereka seperti semula. 
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Jaminan kepastian hukum diharapkan untuk bisa mendapat-

kan hak keadilan dan dapat hidup dengan aman dan tenang 

sesuai dengan warga masyarakat inginkan. 
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MASYARAKAT SADAR SPASIAL: 

MEMBANGUN KEMANDIRIAN MASYARAKAT 

MEMETAKAN SUMBER DAYA AGRARIA 

MENGGUNAKAN APLIKASI LOW COST  

BERBASIS ANDROID 

 

Fajar Buyung Permadi 

 

Pendahuluan 

Selama 58 tahun berlalu kegiatan pembaruan dan 

pengelolaan sumber daya agraria di tanah air seolah 

terlupakan dan seperti dianaktirikan. Kegiatan ini seperti 

disepelekan karena tidak sefavorit kegiatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Padahal sesuai amanah 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa 

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Ini berarti seluruh sumber daya agraria 

yang ada di negeri ini sangat penting untuk dilindungi dan 

dilestarikan oleh negara secara langsung. Salah satu wujud 

pelestarian sumber daya agraria yang menyejahterakan 

rakyat dapat dilakukan secara efektif dan bertanggungjawab 

apabila dikelola berdasarkan data yang lengkap dan 

komprehensif. Untuk memperoleh data tersebut sangat 

diperlukan pemetaan sumber-sumber daya agraria. Namun 

demikian pekerjaan pemetaan seluruh Indonesia belum bisa 

dikerjakan oleh negara cq. pemerintah karena keterbatasan 

sumber daya manusia maupun jumlah peralatan. 
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Salah satu langkah inovatif dalam pengelolaan sumber 

daya agraria adalah dilakukannya pemetaan partisipatif 

sumber daya agraria dari lingkup terkecil yaitu desa. Kegiatan 

ini meliputi pengumpulan data tekstual dan pemetaan sumber

-sumber daya agraria yang ada di seluruh desa. Pemetaan ini 

wajib dilakukan oleh setiap desa mengingat betapa besar 

ancaman akan hilangnya sumber-sumber daya agraria di 

tanah air akhir-akhir ini. Konflik dan sengketa agraria di desa 

merupakan contoh ancaman dari dalam, sedangkan masuknya 

perusahaan besar swasta untuk mengambil sumber-sumber 

daya agraria dan melaksanakan proses industrialisasi menjadi 

ancaman nyata dari luar desa. Di sisi lain, pemetaan sumber 

daya agraria di desa memiliki peran penting sebagai dasar 

perencanaan pembangunan desa, pembuatan peta desa 

berbasis bidang tanah, dan peta-peta turunan lainnya, serta 

muaranya yaitu pembuatan sistem informasi desa.  

Salah satu arah kebijakan dalam pengelolaan sumber 

daya agraria di Indonesia yaitu mewujudkan optimalisasi 

pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi 

dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam 

sebagai potensi pembangunan nasional (Ketetapan MPR 

Nomor IX/MPR/2001 pasal 5 ayat (2) huruf b). Kegiatan ini 

dirasa masih kurang optimal dilaksanakan sampai sekarang. 

Dengan peran serta pemerintah desa melalui perencanaan 

pem-bangunannya, desa memiliki peluang besar untuk ikut 

andil dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan 

syarat masyarakat desa memiliki kemampuan teknologi dan 

terampil dalam mengidentifikasi dan menginventarisasi serta 

memetakan sumber daya agraria yang ada di wilayah desanya 

sendiri.  
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Kendala utama pemetaan sumber daya agraria di tingkat 

desa adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Hampir setiap desa 

belum mempunyai SDM yang mencukupi sehingga 

perkembangan teknologi yang berkembang saat ini belum 

bisa dimanfaatkan. Jarang diadakannya pelatihan oleh 

pemerintah mapun pihak swasta tentang penggunaan alat 

pemetaan menjadi kendala utama kurangnya SDM tingkat 

desa. Kendala lain yang tak kalah penting yaitu waktu lama 

dan harga alat pemetaan high cost. Dengan dilaksanakannya 

pemberdayaan masyarakat dan penggunaan aplikasi low cost 

berbasis android tentunya akan menjadi solusi pemetaan 

partisipatif masyarakat desa yang murah, mudah, accessible 

dan sustainable, serta sangat mendukung terlaksananya 

landreform skala desa. Aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi 

Mapit GIS.   

 

Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Memetakan 

Sumber Daya Agraria di Lingkungannya  

Dalam pasal 1 ayat 1 poin 12 Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa 

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 

dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, 

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 

sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, 

dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat desa. Masyarakat yang 

diberdayakan secara terstruktur akan menghasilkan 

masyarakat yang terampil dan mandiri. Melalui kerjasama 

dengan pihak ketiga yang kompeten dan didanai 
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menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) membuat kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dapat terwujud. 

Partisipasi masyarakat desa dalam upaya pengelolaan 

sumber daya agraria dapat terjadi jika masyarakat 

mempunyai kapasitas untuk melakukan pemetaan. Untuk itu 

diperlukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang 

bertujuan untuk membangun kesadaran spasial masyarakat 

untuk menyelesaikan masalah-masalah di lingkungannya. 

Pemetaan partisipatif oleh masyarakat terampil inilah yang 

disebut “masyarakat sadar spasial”. Salah satu desa yang telah 

melaksanakan pemberdayaan masyarakat ini yakni Desa 

Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Berikut 

alur pelaksanaan pemberdayaan masyarakatnya. 

 

Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat  

Desa Ciharashas 

 

 
Sumber: Delivery 2004 

 

 Tahap awal pemberdayaan masyarakat di atas dimulai 

dengan pemilihan lokasi desa yang tepat dan sesuai kiteria. 

Kemudian langkah selanjutnya yaitu dilakukan sosialisasi 
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kepada masyarakat bersangkutan tentang tujuan pem-

berdayaan ini. Sosialisasi bisa dilakukan beberapa kali sesuai 

kebutuhan. Apabila warga menyetujui dan proaktif, maka 

segera ditindaklanjuti dengan mengadakan pengenalan, 

pelatihan, pemberian ilmu tentang dasar-dasar pemetaan, dan 

prosedur penggunaan aplikasi Mapit GIS. Tidak lupa dilakukan 

pembentukan kelompok kerja, monitoring dan evaluasi. 

Kegiatan terakhir yaitu pemandirian masyarakat. Kegiatan ini 

merupakan action lapangan petugas Mapit GIS dalam 

memetakan sumber daya agraria di desanya. Narasumber 

hanya bertugas sebagai pendamping lapangan, selanjutnya 

aparat desa memetakan dan mengolah data yang didapat 

secara mandiri dan sustainable. 

 

Aplikasi Mapit GIS Berbasis Android Berbiaya Rendah 

Android merupakan operating system (OS) mobile yang 

tumbuh ditengah OS lainnya yang berkembang dewasa ini 

(Hermawan 2011). Android dirancang untuk memudahkan 

pengembang membuat aplikasi dengan batasan yang minim 

sehingga kreativitas pengembang menjadi lebih berkembang 

(Andry 2011). Sedangkan Mapit GIS merupakan salah satu 

aplikasi open source berbasis android yang berjenis mapping/

grafis dan banyak beredar di playstore. Yang menjadi andalan 

dari Mapit GIS adalah aplikasi ini dilengkapi dengan fitur  

global positioning system (GPS). Keunggulan lain dari Mapit 

GIS yaitu basis datanya memang open source, artinya user bisa 

menggunakan basis data sesuai keinginannya baik dari segi 

informasi tekstual, peta dasar, maupun bidang tanah sebagai 

informasi spasial. Aplikasi Mapit GIS ini bisa didapat dengan 

gratis untuk fitur terbatas. Namun, menjadi berbayar bila 

ingin memperoleh fitur profesional dengan akses maksimal 
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(Rasyid 2018). Manfaat menggunakan aplikasi Mapit GIS    

yaitu: (1) berbiaya rendah (low cost); (2) mudah; (3) access-

ible; (4) dapat digunakan di smartphone android, mengingat 

hampir semua orang di Indonesia memilikinya. 
 

Gambar 2. Tampilan Aplikasi Mapit GIS 

 

 
Sumber: Olahan data sekunder peneliti 2018 
 

Volunteered Geographic Information (VGI)  

Berkat teknologi yang berkembang saat ini, 

ditemukanlah konsep pengumpulan data spasial secara 

sukarela yang dikenal dengan istilah Volunteered Geographic 
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Information (VGI). VGI adalah konsep pengumpulan informasi 

data spasial yang berasal dari informasi publik atau 

masyarakat, kemudian disusun pada database pusat, dan 

akhirnya disebarkan kembali dalam format digital. Saat ini 

peta online yang sedang menjadi trending topic para geodet 

dan kartograf adalah openstreetmap yang murni 

menggunakan konsep VGI dan hasilnya terbukti sukses 

melalui programnya yaitu Scenario Development for 

Contingency Planning (SD4CP). Di Indonesia kegiatan 

pengumpulan data openstreetmap tidak lepas dari peran besar 

dan kerjasama dengan berbagai universitas (Hargyono 2014). 

Apabila konsep VGI dilaksanakan oleh masyarakat 

terampil, pelaksanaan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan 

pemetaan sumber-sumber daya agraria tentunya berjalan 

lebih lancar, lebih cepat, dan akurat. Dengan 

mengombinasikan konsep VGI dengan aplikasi Mapit GIS 

kepada masyarakat diharapkan menjadi solusi keterbatasan 

alat pemetaan high cost dan waktu yang lama dalam pemetaan 

sumber-sumber daya agraria dalam lingkup desa. Tujuan 

akhirnya ialah desa demi desa terpetakan secara sendirinya 

melalui partisipasi masyarakat. 

 

Inovasi Masyarakat Sadar Spasial (Pemetaan Sumber 

Daya Agraria Lingkup Desa Berbiaya Rendah) 

Kegiatan pemetaan lapangan menggunakan aplikasi 

Mapit GIS di Desa Ciharashas merupakan salah satu inovasi 

cerdas pemetaan partisipatif. Pemetaan yang dilaksanakan 

oleh lima orang petugas, yaitu: (1) Abdul Holik; (2) Akbar 

Afraisyah; (3) Jaelani; (4) Ridwan; (5) Aceng berhasil 

memetakan seperempat wilayah desa hanya dalam waktu 
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lima hari dan memberikan dampak yang signifikan bagi desa 

(wawancara pribadi, 10 Februari 2018). Kegiatan ini 

dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2018 s.d. 10 Februari 

2018. Adapun tahapan-tahapan pemetaan lapangan sumber 

daya agraria menggunakan Mapit GIS di Desa Ciharashas 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Tahapan pemetaan menggunakan Mapit GIS 

berbasis bidang 

 

 
Sumber: Olahan data primer peneliti (2018) 
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Setelah dilakukan pengolahan data lapangan kegiatan 

inventarisasi, identifikasi dan pemetaan sumber daya agraria 

di Desa Ciharashas didapati hasil sebagai berikut: (1) 

pengumpulan data tekstual dan spasial yang awalnya ditarget-

kan sebanyak 2000 bidang tanah, telah tercapai sebanyak 923 

bidang dari total 3569 bidang tanah yang ada. Artinya, sekitar 

26% dari seluruh Desa Ciharashas sudah terpetakan hanya 

dalam lima hari. Pemetaan ini jelas sangat efektif dan efisien 

karena hanya membutuhkan waktu sekitar 20 s.d. 25 hari saja 

seluruh Desa Ciharashas dapat terpetakan dan diperoleh data 

informasi perbidang tanah; (2) dihasilkan Peta Batas Desa 

Ciharashas secara digital sesuai keadaan lapangan sekarang 

(up to date); (3) dihasilkan peta potensi sumber daya agraria 

di Desa Ciharashas dan peta turunan lainnya yang berbasis 

bidang tanah. 
 

Gambar 3. Hasil olahan pemetaan bidang tanah  

menggunakan Mapit GIS 
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Sumber: Olahan data primer peneliti 2018 

 

Semua hasil pemetaan di atas sebenarnya memiliki   

dampak yang sangat luas bagi kemajuan agraria di tanah air. 

Salah satunya mendukung sistem fit for purpose land           

administration di Indonesia yang artinya sistem administrasi 

pertanahan yang tepat guna, fleksibel, dan memungkinkan 

untuk dilakukan peningkatan akurasi secara bertahap. Selain 

itu, hasil pemetaan ini dapat juga dijadikan dasar untuk 

memetakan jumlah tanah kelebihan maksimum, tanah        
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absentee, dan indikasi tanah terlantar dalam lingkup desa. 

Dengan data tersebut, pemerintah dapat melaksanakan 

kegiatan landreform dimulai dari desa dimana persentase 

keberhasilannya sangatlah besar (Fakih 2003). 

 

Kesimpulan 

 Pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia sangat 

penting dilaksanakan mengingat betapa besar ancaman yang 

muncul dari dalam maupun luar wilayah sewaktu-waktu. 

Wujud pengelolaannya dapat dimulai dari lingkup desa 

dengan cara inventarisasi, identifikasi dan pemetaan sumber 

daya agraria yang ada sehingga menghasilkan data desa 

lengkap dan komprehensif. Pemetaan ini dilaksanakan oleh 

masyarakat sadar spasial yang memadukan konsep VGI dan 

aplikasi Mapit GIS secara terampil. Diharapkan langkah ini 

mampu menjadi solusi inovatif dalam upaya pengelolaan  

sumber daya agraria di Indonesia. Adapun manfaat dari 

kegiatan ini, antara lain: (1) menghemat penggunaan alokasi 

dana desa; (2) memetakan dan mendata secara pasti sumber 

daya agraria yang ada, sehingga mencegah hilangnya sumber 

daya agraria dikemudian hari dan sangat berguna sebagai 

bahan perencanaan pembangunan desa; (3) memperbaiki 

peta batas desa secara berkala dan sustainable, serta pembu-

atan peta-peta turunan lainnya; (4) mendukung fit for purpose 

land administration di Indonesia; (5) mendukung terlaksana-

nya kegiatan landreform yang dimulai dari lingkup desa.  
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TANAH KOMUNAL ‘MANARAK’ DAN 

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DESA 

 

Musthain Asbar Hamsah 

 

Satu hal yang sangat penting bagi seorang petani ialah 

tanah. Tanpa tanah, seorang petani tak bisa menanam, tak 

bisa meraup pundi-pundi penghidupan. Sebab dengan tanah 

mereka bisa menumbuhkan harapan lewat ragam macam 

tanaman. 

Para petani di salah satu desa yang pernah saya 

kunjungi, awalnya menerapkan sistem tanam berpindah. Dari 

hamparan tanah satu ke hamparan tanah lainnya. Tebas 

dahulu, lalu bakar, kemudian tanam. Cara itu dipakai secara 

berkelompok. Sebuah kelompok yang disatukan oleh ikatan 

kekeluargaan. 

Lalu sistem pertanian berkembang. Tidak lagi 

berpindah, tapi mulai menetap di hamparan-hamparan tanah 

yang sudah dibuka. Hamparan tanah itu kini dikelola tiap 

tahun. Padahal dulunya tidak begitu. Butuh waktu minimal 

satu tahun untuk pindah ke hamparan lainnya. 

Karena sudah menetap, kelompok petani yang 

membuka hamparan tanah itu bersepakat membuat sistem 

bergiliran dalam mengelola hamparan-hamparan tanah yang 

pernah dibuat. Sistem gilir adalah sebuah langkah yang adil. 

Hal itu disebabkan tingkat kesuburan, akses air dan 

produktifitas tiap hamparan berbeda-beda. Sampai saat ini, 

anak keturunan dari anggota kelompok yang membuka 

hamparan-hamparan tanah itu masih menerapkan sistem 

kelola tanah bergiliran.  
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Tanah ‘Manarak’ nama sistem kelola tanah bergiliran 

itu. Di Desa Bonto Masunggu, Kecamatan Tellu Limpoe, 

Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sistem tanah ‘Manarak’ 

saya jumpai. Kata ‘Manarak’ dalam bahasa Bentong –bahasa 

yang digunakan di Desa Bonto Masunggu- berarti warisan/

anak keturunan. 

Satu kepala keluarga akan menanam dan mengelola 

tanah ‘Manarak’ selama satu tahun. Dan tanah ‘Manarak’ yang 

ditanami itu akan kembali ke keluarga tersebut bergantung 

banyaknya anak keturunan dari kelompok pembuka 

hamparan. Semakin banyak anak keturunan dari kelompok 

pembuka hamparan, maka semakin lama pula tanah ‘Manarak’ 

akan digilir. 

Sistem tanah ‘Manarak’ bisa dikategorikan ke dalam 

tanah komunal. Tanah yang hak kepemilikannya tidak 

dikuasai satu orang saja. Karena memang, tanah ‘Manarak’ 

statusnya dikelola dan dimiliki bersama. 

Tanah ‘Manarak’ ini hanya memiliki dokumen berupa 

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) sebagai bukti kepemilikannya. Dari dokumen 

daftar himpunan ketetapan dan pembayaran Desa Bonto 

Masunggu tahun 2014, tercatat hanya terdapat 550 SPPT PBB 

yang dibawahi oleh 168 nama yang kebanyakan masih 

menggunakan nama dari leluhur mereka. Padahal terdapat 

280 lebih kepala keluarga yang mengelola tanah ‘Manarak’ di 

Desa Bonto Masunggu. 

 

Tanah komunal ‘manarak’ butuh terobosan hukum 

Desa Bonto Masunggu merupakan desa administratif di 

bawah pemerintah kecamatan. Sebagaimana dengan desa 
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administratif lainnya, pemerintahan Desa Bonto Masunggu 

dijalankan oleh seorang kepala desa bersama perangkat desa, 

menggunakan sistem pemerintahan negara. 

Namun, di desa ini juga terdapat lembaga adat yang 

peranannya tidak begitu kuat lagi. Hal itu disebabkan oleh 

adanya aturan Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang 

pemerintahan desa. Aturan yang lahir saat rezim orde baru 

berkuasa itu memaksakan penyeragaman bentuk 

pemerintahan juga nama wilayah, seluruhnya diawasi oleh 

pemerintah pusat. Akibatnya, adat istiadat beserta 

lembaganya tidak lagi memiliki pengaruh yang cukup kuat ke 

pemerintahan lokal. Tanah komunal ‘Manarak’ hanya diatur 

oleh kesepakatan anak keturunan, bukan oleh lembaga adat 

ataupun pemerintah desa. 

Semetara itu, dalam Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 10 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah, 

hanya mengakui hak komunal dari masyarakat hukum adat 

dan masyarakat yang hidup di kawasan tertentu. 

Masyarakat adat sebagaimana yang disebut dalam 

Permen Agraria No 10 tahun 2016, adalah sekelompok orang 

yang terikat oleh tatanan hukum adatnya. Dan dalam Permen 

Agraria No 9 tahun 2015 menjabarkan lebih spesifik lagi 

mengenai masyarakat hukum adat. Pada pasal 3 ayat (1) 

persyaratan agar bisa disebut masyarakat hukum adat, yaitu: 

a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban 

b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya 

c. Ada wilayah hukum adat yang jelas 

d. Ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati 

Selain masyarakat hukum adat, subjek hukum lain dari 

Permen Agraria No 10 tahun 2016 ialah mayarakat kawasan 
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tertentu. Kawasan yang dimaksud dalam peraturan itu ialah 

kawasan hutan dan perkebunan. Bukan sawah ataupun 

ladang. 

Sedangkan masyarakat Desa Bonto Masunggu bukanlah 

masyarakat hukum adat lagi. Mereka juga tidak mukim di 

dalam kawasan tertentu, seperti hutan lindung. Hanya 

pemukiman dan tanah ‘Manarak’ (sawah dan ladang) mereka 

yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional 

Bantimurung-Bulusaraung. 

Lantas bagaimana perlindungan dan pengakuan hukum 

tanah komunal ‘Manarak’ di Desa Bonto Masunggu? 

 Lutfi dan Shohibuddin (2016) menyampaikan bahwa 

dibutuhkan terobosan hukum untuk mengakomodir sistem 

pengelolaan tanah komunal yang beragam. Dalam tulisan itu, 

UUPA pasal 16 ayat (1) poin h dinilai bisa menjadi dasar 

pengakuan hak atas tanah komunal. Pasal tersebut 

menyebutkan frasa “Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam 

hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan undang-undang...”. 

Tanah komunal dapat dianggap masuk ke dalam ‘hak-hak lain 

yang tidak disebutkan’ dalam UUPA itu (Lutfi dan 

Shohibuddin 2016). 

Konteks tanah komunal yang dibahas Lutfi dan 

Shohibuddin ialah tanah gogolan di Sidoarjo Jawa Timur dan 

tanah pakulen di Purworejo Jawa Tengah. Sistem tanah gogol 

gilir, hampir sama dengan sistem tanah ‘Manarak’ di Desa 

Bonto Masunggu. 

Selain terobosan hukum, masih ada dua hal lagi yang 

penting dilakukan untuk keberadaan hak komunal (Lutfi dan 

Shohibuddin 2016). Pertama, perlu untuk memperluas 

kategori sumber daya bersama, bukan hanya tanah. Semisal 

mata air yang menjadi sumber daya publik. 
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Kedua, perlu untuk memperluas subjek hukum hak 

komunal dalam Permen Agraria No 10 tahun 2016. Sebab 

bukan hanya komunitas adat dan masyarakat yang hidup 

dalam kawasan tertentu yang memiliki hak komunal atau 

sumber daya bersama. Desa, badan usaha desa dan kelompok 

petani juga punya hak serupa. 

Terobosan hukum seperti penerbitan sertifikat tanah 

komunal untuk masyarakat hukum adat dan kawasan tertentu 

sudah sangat baik. Namun, terobosan itu masih belum 

mencakup seluruh sistem tata kelola tanah yang beragam di 

nusantara. Seperti tanah gogolan dan tanah ‘Manarak’. Apabila 

hal ini dibiarkan dan tidak segera diberikan payung hukum, 

maka patut disayangkan. Selain berpotensi menimbulkan 

konflik, pamaksaaan untuk memilih dan mengubahnya jadi 

hak milik atau hak pakai, akan mengancam sistem komunal 

yang berkeadilan itu. 

 

Pemanfaatan sistem informasi desa 

Sistem tata kelola tanah memang beragam. Tiap-tiap 

desa punya cara yang berbeda. Tanah ‘Manarak’ di Desa Bonto 

Masunggu hanya satu dari sekian banyak sistem lain. 

Dibutuhkan peraturan yang subjek hukumnya mencakup 

seluruh model sistem tata kelola tanah di tiap daerah. 

Untuk mewujudkan hal itu, tentu harus punya 

pengetahuan dasar yang menyeluruh darisemua desa di 

Indonesia. Tentang bagaimana sistem tata kelola tanah 

mereka? Tentang bagaimana mereka membagi tanah? Hal ini 

untuk menghindari hadirnya produk hukum yang tidak 

mencakup semua model tata kelola tanah. 

Pengetahuan dasar dari tiap desa dapat diperoleh 

apabila seluruh pemerintah daerah menyediakan informasi 
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yang dibutuhkan. Hal itu telah diatur dalam Undang-undang 

No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada bab 9 bagian 3 tentang 

sistem informasi desa, pasal 86 ayat 2 menyebutkan 

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan 

sistem informasi desa dan pembangunan kawasan 

perdesaan.” 

Dalam pasal 86 Undang-undang Desa, disebutkan 

bahwa sistem informasi desa berisi data desa, data 

pembangunan desa, data kawasan pedesaan serta informasi 

lain yang dibutuhkan. Semua data dan informasi itu, dapat 

diakses dan dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah desa 

dan semua pemangku kepentingan dalam mengambil 

keputusan. 

Sistem informasi geografi, yang dibutuhkan tim 

Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam tugasnya untuk 

menganalisis permohonan penerbitan sertifikat hak komunal, 

juga terdapat di dalam sistem informasi desa. 

Data dan informasi itu akan ada, jikalau pemerintah 

daerah betul-betul memenuhi kewajibannya dalam 

mengembangkan sistem informasi desa. Apabila tidak, 

pemerintah desa bersama warganya dapat secara partisapatif 

membuat sistem informasi desa mereka sendiri. Tentunya 

dengan pendampingan dan kerja sama. 

Data kawasan lahan dan informasi geografi tanah dapat 

dikumpulkan warga desa dengan metode pemetaan 

partisipatif. Warga desa secara bersama ikut terlibat dalam 

proses pengumpulan data dan identitfikasi menggunakan 

teknologi untuk memetakan tanah dan daerahnya sendiri. 

Sebab warga desa sepenuhnya mengenal wilayah mereka, 

maka hanya merekalah yang punya pengetahuan mendalam 
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mengenai daerahnya. Seperti sejarah, tata kelola tanah, 

riwayat tanah, luas tanah dan jenis pemanfaatan, penggunaan 

serta penguasaan tanah, pastilah diketahui oleh masyarakat 

desa. 

Jika seluruh desa/kelurahan di Indonesia yang 

berjumlah sekitar 82.000 mengembangkan sistem informasi 

desa, dan data itu dikelola dengan baik memakai piranti 

teknologi, maka seluruh potensi desa, riwayat tanah, 

pemanfaatan, penggunaan dan penguasaan tanah di tiap 

daerah akan terpantau. Sistem tata kelola tanah selain tanah 

‘Manarak’, tanah gogolan dan tanah pakulen di daerah lain 

akan diketahui. Hingga akhirnya akan mempercepat 

penguatan hak atas tanah komunal dan melahirkan peraturan 

yang melindungi semua sistem kepemilikan tanah komunal 

yang dipunyai masyarakat nusantara.Karena tiap tempat 

punya cerita tersendiri, dan setiap daerah punya sejarahnya 

masing-masing. 
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POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN  

BANK TANAH NASIONAL 

(Upaya Penyediaan dan Pengelolaan Tanah  

dalam Implementasi Konsep Green Constitution) 

 

Jovi Andrea Bachtiar 

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk    

republik dengan sistem demokrasi-konstitusionil menempat-

kan Pancasila sebagai jiwa bangsa (grondslag) atau sering 

disebut dasar negara (staatsfundamentalnorm) (Kaelan 1996). 

Sistem tersebut merupakan titik temu pemikiran terkait  

negara hukum Rule of Law dan Rechtstaats, di luar dari konsep 

Socialist Legality sebagaimana dahulu lazim diterapkan oleh 

negara-negara di bawah rezim komunis (Palguna 2013). Nilai-

nilai luhur yang terdapat dalam kelima sila Pancasila 

diekstraksi ke dalam aturan dasar, yakni UUD NRI Tahun 

1945. Konstitusi sebagai instrumen hukum tertinggi di suatu 

negara tentu menjadi acuan dasar bagi pejabat pemerintah 

dalam menerapkan kebijakan dan/atau membentuk per-

aturan perundang-undangan (Hager 2000). Sebab dalam    

suatu studi hukum dikenal dua doktrin mengenai ke-rugian, 

yaitu Constitutional Damage dan Constitutional Injury. Se-

lanjutnya, terkait konsep kerugian yang pertama Bronwyn    

Le-Ann Batchelor dalam tesis berjudul “Constitutional Damag-

es for The Infringement of a Social Assistace Right in South   

Africa” menerangkan bahwa Constitutional Damage adalah 

bentuk kerugian yang dapat dipulihkan melalui proses pem-

bayaran kompensasi (Bisariyadi 2017). Doktrin tersebut 
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seringkali disandingkan dengan perbuatan melawan hukum 

yang ber-implikasi pada eksistensi gugatan keperdataan (Tort 

Law). Sehingga keterlibatan negara diperlukan sebagai 

konsekuensi yuridis dari adanya pelanggaran terhadap hak 

konstitusional warga negara. Sedangkan Constitutional Injury 

(Wriggins 2010) merupakan bentuk kerugian yang berkaitan 

dengan klausul perlindungan terhadap kesetaraan (Equal  

Protection Clause). Salah satu contoh Constitutional Injury  

dalam bidang agraria ialah terkait penguasaan dan pe-

ngelolaan lahan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak 

perusahaan swasta, baik nasional maupun asing dengan tidak 

memberikan ruang kesempatan kepada masyarakat sekitar 

untuk memiliki tanah. 

 

Pembangunan Infrastruktur dalam Perspektif Konstitusi 

Hijau (Green Constitution) 

Meskipun narasi terkait Konstitusi Hijau (Green           

Constitution) terus dilakukan pengkajian secara komperensif.      

Namun, tampak jelas bahwa konstitusi semakin bernilai se-

mantik, yakni hanya diakui eksistensinya tanpa ada upaya 

konkret untuk mengimplementasikan dalam praktik ke-

hidupan berbangsa dan bernegara (Ashiddiqie 2009). Misal-

nya, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah 

(BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan mencatat bahwa pe-

nanaman modal pada triwulan kedua masih dikuasai oleh 

pemodal asing yang angka investasinya mencapai 475,40 juta 

dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 4,7 triliun rupiah.     

Investasi pemodal dalam negeri sendiri jauh lebih rendah 

yang hanya berkutat diangka Rp 997,30 miliar (World Growth 

2011). Selain itu, lemahnya fungsi sosial tanah terlihat jelas 
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dalam rangka pemerintah melakukan upaya percepatan pem-

bangunan infrastruktur. Kritik tidak diajukan terhadap 

diskursus terkait urgensitas pembangunan sebagai suatu   

bagian dari kebijakan sosial. Melainkan terhadap permasalah-

an terkait pengadaan tanah dengan dalih untuk kepentingan 

umum yang tidak berorientasi pada prinsip Sosialisme-

Pancasila sebagaimana dikonstruksikan melalui pengaturan 

dalam UU No. 2 Tahun 2012. Pasalnya, undang-undang ter-

sebut menyatakan adanya mekanisme ganti kerugian oleh 

pemerintah kepada pihak yang berhak. Legitimasi penguasaan 

tanah tersebut harus dibuktikan dengan bukti yuridis terkait 

hak atas tanah, yaitu akta jual-beli, sertifikat dan/atau salinan 

resmi dokumen pendaftaran tanah (Harsono 2008). Namun, 

praktik di lapangan menunjukan suatu pertentangan antara 

das sein dengan das sollen. Pemerintah selain terkadang ter-

lihat menunjukan keberpihakan kepada borjuasi dalam 

konteks penguasaan dan pengelolaan lahan. Tetapi juga 

seringkali melakukan praktik ketidakadilan baik secara      

formal maupun substansial dalam serangkaian proses 

pelaksanaan ganti kerugian (compensation) atas tanah yang 

menjadi obyek pembangunan infrastruktur. 

 

Konflik Agraria dalam Pembebasan Lahan sebagai Raison 

D’etre Pembentukan Bank Tanah Nasional 

Maraknya konflik agraria seperti yang terjadi di        

Kabupaten Kulon Progo terkait penolakan masyarakat ter-

hadap agenda pembangunan New Yogyakarta International 

Airport (NYIA) dan permasalahan terkait besaran ganti ke-

rugian dalam megaproyek jalan tol Solo-Kertosono menjadi 

salah satu urgensi bagi pemerintah untuk menginisiasi pem-
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bentukan bank tanah di Indonesia. Ann L. Strong terkait  

definisi bank tanah menyatakan bahwa, “land banking is public 

or publicly authorized acquisition of land to be held for future 

use to implement public land policies” (Strong 1979). Institusi 

sebagai-mana akan dibentuk dengan konsep badan layanan 

umum tersebut diperlukan untuk memperkecil kemungkinan 

terjadinya konflik yang sering muncul ke permukaan ketika 

wacana pembangunan infrastruktur digaungkan oleh 

pemerintah. Bank tanah sebagai salah satu alternatif            

manajemen pertanahan tidak hanya berfungsi untuk 

melakukan penghimpunan atau pencadangan tanah guna 

kepentingan proyek pembangunan yang dicanangkan oleh 

pemerintah (land keeper and distributor) tetapi juga dapat 

menjadi media pengendalian tanah (land purchaser) 

(Soemardjono 2008). Fungsi demikian tidak terlepas dari  

realita dalam praktik empiris terkait maraknya makelar me-

manfaatkan wacana pembangunan yang secara tidak langsung 

dapat menaikkan harga tanah di suatu wilayah. Signifikasi 

kenaikan harga dalam praktik jual beli tanah sebagaimana 

berkembang ibarat hukum kebiasaan di masyarakat 

(customary law) tentu akan berimplikasi pada terhambatnya 

pelaksanaan proyek pembangunan pemerintah akibat dari 

penolakan terhadap besaran ganti kerugian yang ditentukan 

oleh tim penilai (appraisals team). Kondisi tersebut dapat 

ditemukan dalam pembangunan Tol Sumatera dengan rute 

Aceh Besar-Sigli. Pada awal bulan September 2018,          

masyarakat Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Aceh Besar 

meluapkan kekecewaannya terhadap besaran ganti kerugian 

tanah senilai 12-40 ribu rupiah per meter kepada Dewan   

Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). 
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Bank Tanah sebagai Badan Layanan Umum Khusus 

(BLU-K) dan Relevansinya terhadap Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

Eksistensi bank tanah di Indonesia dengan bentuk   

badan layanan umum khusus diharapkan dapat memperkecil 

kemungkinan munculnya permasalahan terkait pengadaan 

tanah melalui mekanisme exchange land banking sebagaimana 

berhasil diterapkan di Belanda sejak tahun 1890 (Huang 

2002). Salah satu mekanisme manajemen tanah tersebut 

memberikan ruang kepada bank tanah untuk membeli tanah 

yang kemudian akan dipertahankan dalam jangka waktu ter-

tentu sebelum diserahkan pemanfaatan dan pengelolaannya 

kepada pihak ketiga, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) melalui perjanjian 

tertulis dengan masa konsesi yang dinyatakan secara eksplisit 

dalam kontrak. Pemerintah dalam arti eksekutif memiliki 

kewenangan untuk menyusun rencana program dan kebijak-

an yang terdiri atas Rencana Program Jangka Panjang (RPJP), 

Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana 

Kegiatan Program (RKP) sebagaimana tertuang dalam UU No. 

24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Akan tetapi, kewenangan tersebut menjadi suatu 

kewajiban bagi pemerintah untuk menyusun Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Nasional/

Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja sebelum 

melakukan pembangunan dengan dalih bagi ke-pentingan 

umum. Pengaturan tersebut merupakan bentuk keselarasan 

empiris terkait implementasi penafsiran Mahkamah            

Konstitusi terhadap eksistensi nomenklatur Hak Menguasai 

Negara dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945  melalui       

Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 yang meliputi 
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pengertian bahwa negara terlibat secara aktif dalam meru-

muskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan 

(regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), 

melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan 

pengawasan (toezichthoudendaad) sebagaimana hanya di-

tujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Yurista 

2016). 

Meskipun kontrak kerjasama berbentuk Bangun Serah 

Guna (Built of Transfer) dengan melibatkan unsur asing tidak 

dapat dihindari dalam iklim bisnis yang mengacu pada 

mekanisme pasar terbuka. Namun, pemerintah tetap dapat 

membentuk bank tanah yang berorientasi pada prinsip sosial-

isme-Pancasila dengan menempatkan institusi badan layanan 

umum khusus tersebut sebagai Limited Exchange Banking dan 

Financial Instrument menjaga integritas untuk menolak 

kapitalisasi secara terselubung (land bank as developer) 

(Mochtar 2013). Proyeksi program pembangunan pemerintah 

yang terstruktur dan terencana akan mampu mendukung 

kedudukan bank tanah sebagai Limited Exchange Banking. 

Sehingga bank tanah tidak akan terdesak dalam mencari atau 

melakukan pembebasan tanah untuk mendukung program 

pemerintah tersebut. Terlebih dalam kerangka negara ke-

sejahteraan (welfare state) tanah memiliki fungsi sosial yang 

tentu menuntut bank tanah untuk melakukan pendekatan 

kemasyarakatan agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. 

Selain itu bank tanah yang akan dibentuk dengan landasan 

hukum Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana merupakan 

peraturan pelaksana (verordnung) dari UU No. 2 Tahun 2012 

juga dapat menjadi stabilisator  harga yang sering dimainkan 

oleh para makelar tanah. Pada sektor pertanian, bank tanah 

sebagai bagian dari Badan Layanan Umum Khusus (BLU-K) di 
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bawah koordinasi Kementerian Keuangan bersama dengan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat memberikan 

layanan simpan-pinjam kepada para petani yang membutuh-

kan modal untuk mengelola tanahnya. Peraturan Pemerintah 

tentang Bank Tanah harus menetapkan kategori dan jenis 

tanah secara detail untuk menghindari sengketa antara 

masyarakat dengan pemerintah. Apalagi terkait kebijakan 

terbuka pemerintah (Open Legal Policy) memberikan ke-

sempatan kepada para petani untuk melakukan simpan-

pinjam, pemerintah harus mengatur secara jelas terkait 

mekanisme dan prosedur yang mengacu pada semangat 

gotong-royong dalam prinsip sosialisme-Pancasila. Mengingat 

kondisi a quo terdapat lebih dari 4.000 hektar tanah bekas 

Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang ter-

lantar. Keberadaan badan layanan khusus tersebut tentu 

dapat menjadi penyalur tanah untuk dimanfaatkan oleh 

masyarakat dengan mengacu pada nilai-nilai keadilan         

substantif (Substantive Justice) yang berorientasi pada  prinsip 

persamaan hak dalam hukum (equality before the law). 
 

Gambar 1. Perbandingan Politik Hukum Penerapan Bank 

Tanah di Eropa dan Indonesia 

 
Sumber: Dokumen Penulis, 2018 
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Bank Tanah sebagai Financial Instrument dalam 

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat 

Apabila dikaitkan dengan fungsi sosial dalam Pasal 6 

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 

maka bank tanah sebagai badan layanan umum khusus yang 

akan dibentuk di Indonesia diharapkan dapat melaksanakan 

fungsi pembiayaan (financial instrument) dengan karakter-

istik berbeda dari bank konvensional. Pertama, prosentase 

bunga pinjaman yang dibebankan kepada masyarakat 

pengguna fasilitas tersebut tidak boleh lebih dari 5%. Apalagi 

jika menjadi sama seperti bank konvensional yang dapat men-

capai 10% dengan masa agunan tersingkat 12 (dua belas)  

bulan. Kedua, bank tanah dalam rangka menghadapi kredit 

macet harus menggunakan pendekatan restorative justice 

kepada debitur agar mampu melunasi pinjaman tanpa melalui 

proses gugatan perdata di pengadilan negeri. Ketiga, bank 

tanah dalam pelaksanaannya harus konsisten untuk tidak ter-

jerumus mendukung praktik privatisasi lahan oleh pihak 

swasta dengan menjadi partner of land broker. Artinya, secara 

a contrario bank tanah memang diwajibkan untuk mem-

berikan akses penguasaan tanah untuk kepentingan pem-

bangunan sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah 

dalam perencanaan program kerja. Keempat, bank tanah se-

bagai lembaga penyedia tanah perlu diberikan kedudukan 

yang utama dalam mekanisme perjanjian dengan masa kons-

esi tertentu. Kejelasan kedudukan tersebut diperlukan sebagai 

pemenuhan terhadap aspek kepastian hukum (legal certainty) 

terkait proses peralihan dan penguasaan tanah pasca be-

rakhirnya masa perjanjian. Selanjutnya, kedudukan bank 

tanah yang jelas dan tegas dinyatakan dalam peraturan 
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pemerintah dapat menjadi dasar bagi badan layanan umum 

khusus tersebut untuk menerima dan mengelola bagi hasil 

keuntungan (profit sharing) dari kontrak kerjasama, baik ber-

bentuk Bangun Serah Guna (Built of Transfer) maupun Joint 

Venture yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dan/atau pemerintah melalui skema perjanjian     

Government to Government dan Government to Business. Oleh 

karena itu, konsep bank tanah di Indonesia dapat disimpulkan 

akan memiliki perbedaan dengan tujuan pembentukannya di 

negara eropa yang dibentuk sebagai institusi penyedia tanah 

untuk kepentingan bisnis. Sebab terdapat akses kesejahteraan 

yang akan diberikan oleh bank tanah kepada masyarakat me-

lalui fungsinya sebagai stabilisator harga untuk mencegah 

privatisasi tanah berujung pada kapitalisasi lahan. 

 

Kesimpulan 

Bank Tanah merupakan alternatif mekanisme        

penyediaan tanah selain yang telah diatur oleh Undang-

undang No. 2 Tahun 2012. Keadaan yang terjadi saat ini     

adalah terhambatnya pembangunan akibat dari keterbatasan 

lahan dan konflik agraria antara masyarakat dengan 

pemerintah. Keberadaan Bank Tanah dapat melaksanakan 

amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara      

Republik Indonesia Tahun 1945 terkait klausul Hak            

Menguasai Negara sebagaimana telah diinterpretasikan oleh 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021-022/

PUU-I/2003 yang meliputi pengertian bahwa negara terlibat 

secara aktif dalam merumuskan kebijakan (beleid), 

melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan 

(bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan 

melakukan pengawasan (toezichthoudendaad). Selain itu, 
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Bank Tanah diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan 

dalam realisasi program pembangunan infrastruktur, yaitu 

terkait keterbatasan lahan. Bank Tanah dalam praktik empiris 

dapat melakukan penghematan terhadap penggunaan APBN 

dan APBD serta menjadi katalisator terhadap konflik agraria 

yang kerap terjadi dalam pembebasan tanah dan mengurangi 

dampak buruk dari praktik spekulasi harga tanah oleh mafia 

tanah. Model Kelembagaan Bank Tanah yang tepat adalah ber-

bentuk Badan Layanan Umum Khusus (BLU-K) yang secara 

yuridis bekerja dengan berkoordinasi bersama Kementerian 

Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). 

BLU-K Bank Tanah bekerja dengan berorientasi pada prinsip 

sosialisme-Pancasila yang menempatkan institusi tersebut 

sebagai Limited Exchange Banking dan Financial Instrument 

dalam rangka menjaga integritas untuk menolak kapitalisasi 

secara terselubung (land bank as developer). 
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THE INSURANCE PRINCIPLE PELAKSANAAN 

LANDREFORM UNTUK MENGURANGI  

KETIMPANGAN TANAH DAN RUANG  

MASYARAKAT PEDESAAN 

 

Nita Pujiasih 

 

Tanah menjadi salah satu sumber kebutuhan manusia 

yang sangat penting sebagai lahan tempat tinggal, bercocok 

tanam, dan pembangunan, baik industri maupun perkantoran. 

Namun, sumber yang menjadi kebutuhan manusia ini juga 

tidak lepas dari yang namanya hak milik dan sengketa. 

Bahkan, masalah pertanahan ini tidak boleh dianggap sebagai 

sengketa yang ringan atau sederhana karena tidak jarang per-

masalahan tentang klaim tanah atau lahan berdampak secara 

luas dan berpengaruh secara sosial di tengah masyarakat. 

Tanah adalah suatu kesejahteraan yang dimiliki        

Indonesia yang merupakan negara agraris karena hampir  

mata pencaharian orang Indonesia berasal dari pertanian dan 

perkebunan. Hal yang mendasari tentang kesejahteraan tanah 

dan pengelolaannya ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang me-

nyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat ini mengandung arti 

bahwa menjadi kewajiban agar bumi, air, dan ruang angkasa 

dan kekayaan yang diletakkan dalam kekuasaan negara untuk 

mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Hatta, 

2005). 
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Menelusuri Akar Penyebab Ketimpangan Tanah dan  

Ruang 

Sejak reformasi pada tahun 1998, perekonomian dan 

politik Indonesia mulai mengalami ketimpangan dan ke-

tidakadilan. Ketidakadilan ini terutama dirasakan oleh 

masyarakat petani Indonesia, terutama petani miskin yang 

tidak mempunyai tanah atau mempunyai tanah tapi tidak 

dapat berfungsi optimal karena lahan pertanian yang dipunyai 

sangat kecil, sedangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria 

disebutkan bahwa tanah mempunyai fungsi yang amat      

penting untuk membangun masyarakat yang adil dan 

makmur. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Sensus   

Pertanian (ST) 2013 dengan jumlah rumah tangga pertanian 

sebanyak 26,14 juta. Sebagian para pekerja di sektor per-

tanian hidup dibawah garis kemiskinan (Fatimah 2015). 

Salah satu masalah mendasar yang kerap kali dihadapi 

Indonesia dalam membangun sistem pertanian adalah 

struktur penguasaan tanah yang tidak terkonsolidasi serta 

penguasaan rata-rata setiap petani yang sangat kecil dan    

timpang. Hal ini sering ditemukan pada masyarakat petani di 

daerah pedesaan dimana lahan pertanian semakin menyempit 

akibat perluasan pembangunan yang semakin melebar. Se-

makin meningkatnya pemanfaatan lahan pemukiman 

penduduk baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan 

dapat mengurangi mata pencaharian bagi para petani se-

hingga berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi 

(Sumaryanto, dkk, 2002, 1-19). Latief (1996) menjelaskan 

bahwa secara umum masalah pertanahan di Indonesia sangat 

terkait dengan implikasi dari berbagai faktor, antara lain   

konfigurasi daratan dan ketimpangan penduduk, adanya pola 
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investasi dan pengembangan wilayah, rata-rata luas pe-

nguasaan tanah petani yang sangat kecil dan semakin me-

ngecil dengan struktur yang timpang, adanya konversi lahan 

pertanian produktif yang kurang terkendali, terus ber-

langsungnya proses degradasi pertanian, serta sistem admi-

nistrasi pertanahan lemah dan implementasi Undang-Undang 

Penataan Ruang (UUPR) tidak terlaksana secara efisien.  

 

Gambar 1. Penyempitan lahan di Desa Munggu  

Kabupaten Kebumen 

 
Sumber: Dokumen penulis 

 

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

dalam pidatonya pada tahun awal tahun 2007 di stasiun TVRI 

mengungkapkan tentang rencana pemerintah untuk men-

jalankan pembaruan agraria (Reforma Agraria) yang pada 

intinya adalah melakukan redistribusi Tanah Negara kepada 

sejumlah rumah tangga yang dikategorikan sebagai petani 

miskin. Janji SBY pada pidatonya tersebut yang mana 

diungkapkan juga saat kampanye Pemilihan Umum Presiden 

akhirnya menjadi sebuah petisi yaitu “Petisi Cisarua” oleh 
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sejumlah pakar dan aktivis pembaruan agraria bahwa      

reforma agraria di Indonesia tidak boleh dijalankan setengah-

setengah.  Reforma agraria harus dijadikan dasar bagi pem-

bangunan ekonomi nasional bagi Indonesia baru (Poniman 

2005). Reforma Agraria atau Landreform merupakan suatu 

upaya sistematik, terencana, dan dilakukan secara relatif,   

dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan 

kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka 

jalan bagi pembentukan masyarakat baru yang demokratis 

dan berkeadilan, yang dimulai dengan langkah menata ulang 

penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan 

kekayaan alam lainnya, kemudian dilaksanakannya pula 

sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan 

produktivitas petani dan perekonomian rakyat (Rodriguez 

1978). 

Meskipun program SBY telah terlaksana tetapi tujuan 

dari Reforma Agraria belum sepenuhnya mencapai tujuan 

untuk mengurangi ketimpangan pertanahan pada masyarakat 

petani terutama bagi petani miskin. Sering kali ketimpangan 

tanah menjadi sengketa bagi para petani khususnya bagi    

buruh tani yang tidak mempunyai lahan sendiri. Corak 

sengketa tanah yang terjadi di Indonesia ada enam perkara 

dan semuanya berhubungan dengan pembangunan. Namun, 

ada dua perkara sengketa yang sering terjadi di masyarakat 

pedesaan. Pertama, sengketa tanah akibat penggusuran dan 

pengambilalihan tanah-tanah rakyat untuk pembangunan 

sarana yang dinyatakan sebagai kepentingan umum maupun 

kepentingan keamanan. Kedua, sengketa akibat pencabutan 

hak rakyat atas tanah karena pembangunan taman nasional 

atau hutan lindung dan sebagainya yang mengatasnamakan 
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kelestarian lingkungan (Hajati dkk. 2014, 36-48). Meskipun 

demikian, tidak menutup kemungkinan adanya kesenjangan 

ekonomi di masyarakat seperti yang kaya semakin kaya dan 

yang miskin semakin miskin. Berdasarkan berbagai sengketa 

pertanahan yang terjadi, jalur penyelesaian sengketa yang 

sering dipilih masyarakat adalah jalur peradilan dimana 

penyelesaian sengketa ini tidak efektif dan efisien karena 

penyelesaian sengketa di pengadilan berlangsung sangat   

lambat dan memakan banyak tenaga dan biaya. Oleh sebab 

itu, penyelesaian sengketa tanah harus ditangani secara lebih 

akurat. 

Adanya perselisihan, sengketa, dan kesenjangan per-

tanahan, maka perlu peninjauan ulang mengenai sistem  

Reforma Agraria yang lebih terarah. Hal tersebut dapat dil-

akukan dengan usaha menerapkan “The Insurance Principle 

pada Landreform”. Penerapan The Insurance Principle ini 

dikelola oleh pihak pemerintahan kelurahan, kecamatan, dan 

kabupaten/kota yang berada di bawah naungan Badan       

Pertanahan Nasional (BPN). Keterlibatan pemerintahan di 

kelurahan bertujuan agar manjemen Reforma Agraria ter-

struktur sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, melibatkan 

kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa memberikan 

struktur manajemen kepada perangkatnya dalam melakukan 

sensus hak milik tanah, pendaftaran hak milik, perbatasan 

kepemilikan tanah, serta alih tangan kepemilikan tanah, dan 

juga pajak tanah. Sensus tanah ini dilakukan setiap sebulan 

sekali. Hal ini ditujukan untuk memudahkan pendataan, 

misalnya jika ada masyarakat yang pindah dari desa tersebut 

dan menjual tanah miliknya, maka surat-surat jual beli dan 

pemindahan kekuasaan dapat segera ditangani. Kemudian 
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apabila pemilik tanah telah meninggal dunia, maka 

kepemilikan tanah juga dapat segera diatasi karena ber-

hubungan dengan sistem perpajakan. Hal yang lebih penting 

lagi, dari pendataan sensus tanah tersebut dapat dilihat siapa 

saja masyarakat petani yang ekonominya di bawah rata-rata 

dan para petani yang tidak memiliki lahan pribadi. Kepada 

petani-petani tersebut diterapkan “The Insurance Principle 

pada Landreform” yang merupakan sebuah kewenangan  

negara, pemerintah, dan pihak pengelola pertanahan ber-

tanggung jawab terhadap ketelitian pendaftaran, memberikan 

indeks-indeks patok, dan membatasi batas-batas hak milik 

secara tepat. 

“The Insurance Principle pada Landreform” dalam me-

nyelesaikan persengketaan kesenjangan ekonomi para petani 

desa yaitu dengan melaksanakan kesejahteraan petani.      

Konsep pelaksanaan The Insurance Principle dapat dilihat dari 

gambar 2 di bawah ini. 
 

Gambar 2. Konsep The Insurance Principle dengan Landreform

 
Sumber: Dokumen penulis 
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Kesejahteraan petani ini dilakukan dengan mem-

berikan tanah dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah berdasarkan tanah milik negara. Selain itu, 

pemerintah desa melakukan pencabutan hak tanah milik in-

dustri kecil maupun besar yang termasuk ilegal yang meng-

atasnamakan kelestarian lingkungan karena tidak izin terlebih 

dahulu. Kemudian, diterapkan juga peraturan bagi      

masyarakat agar tidak melaksanakan pembangunan per-

mukiman atau perluasan rumah di sawah dan sekitarnya   

karena dapat mengurangi lahan tanaman. Lebih baik apabila 

masyarakat melakukan pembaruan dan pembangunan rumah 

dengan dibuat rumah susun, sehingga tidak memakan banyak 

lahan. Dengan demikian, lahan yang masih kosong dapat 

dikelola dan diolah. Melalui pelaksanaan Landreform atau 

yang disebut sebagai Reforma Agraria oleh pemerintah desa, 

lahan milik masyarakat menengah ke atas yang luas dan tidak 

terurus dapat dibeli atas milik negara lalu lahan tersebut 

diberikan kepada para petani miskin dan para petani yang 

tidak mempunyai lahan milik pribadi dengan cara pembagian 

sama rata dalam satu desa. 

Pembagian lahan kepada para petani desa tersebut juga 

dilakukan dengan penyerahan hak milik. Sehingga pemerintah 

wajib membuatkan sertifikat hak pemilikan tanah yang di-

limpahkan kepada para petani yang berhak mendapatkan  

lahan tersebut. Namun, lahan tersebut tidak hanya sekedar 

diberikan begitu saja tanpa syarat melainkan lahan tersebut 

hanya boleh dikelola untuk bercocok tanam saja atau di-

lakukan untuk berwirausaha. Apabila ada yang melanggar, 

maka hak kepemilikan tanah akan dicabut kembali.              

Pengolahan lahan sebagai mata pencaharian para petani ter-
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sebut juga mendapat pemantauan dari pemerintah desa agar 

tidak salah penggunaan dalam pengelolaan lahan yang telah 

diberikan. Inilah yang disebut penerapan penanganan 

sengketa berdasarkan “The Insurance Principle pada      

Landreform”. 

Berdasarkan sensus dan pemantauan pertanahan yang 

dilakukan oleh perangkat-perangkat desa atau pemerintah 

desa tersebut, kemudian dilaporkan kepada pemerintah   

kecamatan yang menangani pertanahan. Pihak pertanahan 

kecamatan harus siap menangani laporan terkait sengketa 

pertanahan dari pemerintah desa yang meliputi kesenjangan 

yang terjadi, perencanaan “The Insurance Principle”, dan   

segala sesuatu yang terjadi mengenai sengketa tanah di 

masyarakat pedesaan. Prinsip ini sangat tepat jika diterapkan 

pada desa terpencil sehingga selain mendapat pantauan dan 

perhatian dari pemerintah juga dapat meningkatkan per-

ekonomian di desa tepencil tersebut. Dengan demikian, ke-

senjangan ekonomi yang ada dapat berkurang. 

Setelah pemerintah pertanahan di kecamatan 

menganalisa sengketa dan memvalidasi laporan dari 

pemerintah, kemudian laporan disetorkan ke pihak              

kabupaten hingga sampai ke tangan Badan Pertanahan       

Nasional (BPN) agar segala perkara dapat diketahui secara 

baik tanpa terlewatkan satupun, sehingga pihak BPN dapat 

memberi solusi terbaik dan fasilitas terbaik juga apabila dari 

laporan kabupaten/kota yang diterima masih ada yang       

kurang mengenai “The Insurance Principle pada Landreform”. 

Penerapan “The Insurance Principle pada Landreform” 

dapat diketahui bahwa hal tersebut dapat mengurangi ke-

senjangan ekonomi masyarakat petani desa yang miskin atau 
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di bawah rata-rata. Hal itu terjadi karena mata pencaharian 

para petani lebih terarah sehingga tidak terombang ambing 

mencari pekerjaan terlebih hanya sebagai buruh tani yang 

hasilnya jauh di bawah rata-rata. Kepemilikan lahan pribadi 

oleh para petani dapat menghasilkan nafkah dari mata pen-

caharian pribadi. Reforma Agraria tersebut menghasilkan  

revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan yang kokoh karena 

sektor pertanian akan menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong industrialisasi nasional. 

Dengan demikian reforma agraria akan mewujudkan keadilan, 

kesejahteraan, dan keamananan. 
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PERANAN CIVIL SOCIETY  

DALAM PROGRAM PERCEPATAN  

PENDAFTARAN TANAH  

SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  

 

Moh. Indra Bangsawan 

 

Indonesia dalam sistem hukum pertanahannya masih 

berpijak kepada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960    

tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria, yang disebut 

juga dengan Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA). Ke-

lahiran UUPA tersebut merupakan manifestasi dari Pasal 33 

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang bertujuan untuk menata kembali ketimpangan 

struktur agraria yang ada. Negara sebagai organisasi 

kekuasaan bangsa memiliki beban amanah terhadap 

pengaturan penggunaan tanah semata–mata demi kemakmur-

an seluruh komponen bangsa dan bukan kelompok tertentu 

(Erwiningsih 2009). Pengaturan penggunaan tanah tersebut 

harus dikembangangkan ke dalam berbagai peraturan 

pelaksanaan yang lebih konkrit dan bersifat operasional, salah 

satu bukti konkrit pengaturan pelaksanaan yang telah di-

terbitkan yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan      

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 

tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain perlunya 

pengaturan pelaksana, perlu juga kiranya sebuah komitmen 

terhadap penjabaran UUPA tersebut tidak boleh lepas dari 

arah kebijakan politik hukum agraria nasional yang ber-
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orientasi kepada hubungan antara manusia dengan tanah 

yang berisi tentang hak dan kewajiban warga negara dan 

Negara (Sumardjono 2008). Dalam rangka memberikan 

kepastian arah kebijakan politik agraria, Majelis                    

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui         

Ketetapan MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mengamanatkan 

bahwa pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya 

alam harus berdasarkan prinsip-prinsip kesatuan bangsa,  

supremasi hukum, demokrasi, keadilan, menghargai hak-hak 

hukum adat, keseimbangan hak dan kewajiban antara negara 

pemerintah dengan rakyat. Pengembangan pengaturan per-

tanahan yang telah ada memiliki tujuan yang jelas dalam  

rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat     

Indonesia dan sebesar – besar kemakmuran rakyat melalui 

penguatan hak – hak atas tanah dan akses tanah kepada 

masyarakat. Penguatan hak dan akses tanah tersebut dapat 

terealisasikan dengan meningkatkan pelayanan di bidang per-

tanahan yang di dukung oleh kebijakan pemerintah.   

Pembuatan kebijakan memiliki fungsi penting dari se-

buah pemerintahan. Secara garis besar tahapan dalam pe-

rumusan kebijakan tersebut terdiri atas perumusan masalah 

yang dibuat untuk memecah masalah yang ada di dalam 

masyarakat, kemudian adanya agenda kebijakan sebagai    

inventarisasi masalah publik yang akan masuk ke dalam  

agenda kebijakan, selanjutnya pemilihan alternatif kebijakan 

untuk memecahkan masalah setelah masalah-masalah publik 

telah didefinisikan dengan baik dan masuk dalam agenda ke-

bijakan, terakhir yaitu penetapan kebijakan agar memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat, Zahriya dan Wardani (2015). 
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Kebijakan dalam pelayanan di bidang pertanahan yang telah 

diterbitkan hingga saat ini adalah percepatan pensertipikatan 

tanah melalui kegiatan sertipikat massal secara PRONA 

(Proyek Operasi Nasional Agraria). Kebijakan ini ditujukan 

kepada masyarakat ekonomi lemah agar dapat memiliki 

sertipikat hak atas tanah melalui pemberian rangsangan dan 

partisipasi kepada pemegang hak atas tanah agar mau 

melaksanakan sertipikat hak atas tanahnya dalam rangka 

membantu penyelesaian sengketa – sengketa tanah (kepastian 

obyek) yang bersifat strategis dengan biaya lebih murah    

dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum 

(kepastian subyek) dan kepastian hak atas tanah “recht      

kadaster/legal cadaster” (Arifin 2008). Kebijakan pertanahan 

tersebut dimanifestasikan melalui pendaftaran hak atas tanah 

yang oleh pemerintah dilakukan secara terus-menerus dan 

diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. Kehadiran aturan tidaklah cukup bagi negara sebagai 

organisasi kekuasaan bangsa dalam upaya menciptakan 

kontrol sosial, sehingga diperlukan masukan dan dukungan 

dari masyarakat melalui upaya-upaya penyaluran aspirasi, 

kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat 

dan berkumpul yang dijamin penuh oleh undang-undang. Civil 

society yang merupakan tatanan sosial atau masyarakat ber-

adab (civilization) dimana didalamnya terdapat asosiasi    

warga masyarakat yang bersifat sukarela dan independen 

terhadap negara sangat dibutuhkan oleh negara itu sendiri. 

Peran aktif civil society akan menentukan keberlanjutan dari 

sebuah proses kebijakan, apakah nantinya kebijakan yang 

dibuat tersebut menjadi sebuah kebijakan yang diabdikan 

untuk kepentingan masyarakat atau sebaliknya, termasuk 
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kebijakan pertanahan saat ini yang tidak boleh luput dari 

peran civil society untuk mengontrol, mencegah, dan memben-

dung dominasi dan manipulasi pemerintah (Praja 2009).  

Reprensentasi pemerintah dalam hal ini Presiden     

Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo memberikan harapan 

terhadap keberlanjutan kegiatan sertipikat masal secara   

PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria). Mengingat, 

penyelesaian permasalahan pembangunan agraria dan juga 

permasalahan ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia 

masuk sebagai salah satu program nawa cita yang dikeluarkan 

Jokowi – JK saat kampanye pemilihan presiden dan wakil 

presiden tahun 2014 yang lalu. Program Nawa Cita yang 

dikeluarkan tersebut adalah pendistribusian tanah kepada 

masyarakat yang diterjemahkan ke dalam program prioritas 

pemerintahan guna mewujudkan kepemilikan tanah seluas 9 

(sembilan) juta hektar dan menjadi bagian dari landreform, 

Nawa Cita (2014). Aktualisasi nawa cita dalam landreform 

tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik   

Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan          

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang menjadi           

pedoman dalam penyelenggaraan program tersebut. 

Pemerintah telah mencanangkan program percepatan        

Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap sampai dengan tahun 2025. Awal tahun 2018      

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi      

Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah 

Republik Indonesia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 

2018).   



 150 

Data statistik menunjukkan upaya pensertipikatan hak 

atas tanah dari tahun ke tahun mengalami kemajuan. Dalam 

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019 menunjukan 

bidang tanah yang telah disertipikatkan tahun 2010-2014 

sebanyak 5.006.897 bidang. Secara nasional target tanah yang 

tersertipikatkan menunjukan peningkatan. Akan tetapi, perlu 

juga kita mengetahui bagaimana realitas yang terjadi dalam 

lingkup daerah provinsi maupun kabupaten/kota sebagai  

bahan evaluasi bersama. Salah satu contoh konkritnya dalam 

lingkup wilayah provinsi yakni provinsi Jawa Tengah 

(Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2017) sebagai salah satu 

provinsi terbesar di Indonesia melalui Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hingga tahun 

2017 yang lalu memaparkan bahwa dari 21,5 juta bidang 

tanah di Jateng, saat ini baru tersertipikat 9.850.000 bidang 

(46%). Sementara sisanya 11.720.000 bidang yang belum ber-

sertipikat (54%).   

Masih dalam provinsi yang sama, dalam tataran       

wilayah kabupaten/kota yakni Kabupaten Karanganyar hing-

ga tahun 2018 ini masih memiliki terget pensertipikatan hak 

atas tanah labih dari 45.000 bidang dan baru tersertipikat 

15.000 bidang (30%). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional menginstruksikan percepatan 

pendaftaran tanah sebagaimana Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan          

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden 

(Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan               

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah 
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Republik Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten              

Karangannyar merespon dengan mengoptimalkan sumber 

daya yang ada untuk memenuhi target program PTSL se-

bagaimana Kepala BPN Kabupaten Karanganyar, Priyanto  

telah menargetkan program Pendaftaran Tanah Sistematik 

Lengkap (PTSL) tahun 2018 ini dengan target 45.000 bidang. 

Sasaran PTSL yang awalnya terdapat di 16 desa, kini ber-

tambah menjadi 25 desa di 8 Kecamatan se-Kabupaten       

Karanganyar. Namun, hingga akhir Juli 2018, BPN sudah      

menyelesaikan 15.000 bidang (30%) dari target sebanyak 

45.000 bidang. Akan tetapi, kurangnya Sumber Daya Manusia 

di internal BPN Karanganyar dan masih kurangnya kemampu-

an masyarakat di Pedesaan untuk memahami Program 

pensertipikatan tanah menyebabkan penurunan target yang 

semula sebanyak 45.000 bidang per-Oktober 2018 menjadi 

35.214 bidang dan telah menyelesaikan 18.252 bidang tanah. 

Berikut grafik perubahan target pensertipikatan tanah di      

Kabupaten Karanganyar sampai dengan bulan Oktober Tahun 

2018:  
 

Gambar 1. Grafik Target dan Realisasi PTSL Kabupaten Ka-

ranganyar per-Oktober Tahun 2018 

 
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, 2018 
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Berdasarkan paparan data statistik di atas, program 

pesertipikatan tanah di Kabupaten Karanganyar mengalami 

hambatan yang berasal dari internal dan eksternal BPN. 

Secara internal, keterbatasan sumber daya manusia dalam 

mendukung pesertipikatan tanah seperti terbatasnya pe-

ngelola data fisik dan yuridis tanah di BPN harus menjadi per-

hatian khusus bagi pemerintah agar dapat menyeimbangkan 

tugas pegawai pertanahan dengan capaian target yang di-

rencanakan. Dampak dari keterbatasan SDM tersebut yang 

paling dirasakan oleh pegawai pertanahan yakni adanya 

penambahan waktu kerja di luar waktu yang telah ditentukan 

dari yang biasanya pukul 07.00 – 16.00 ditambahkan pukul 

16.00 – 22.00 waktu setempat. Penambahan waktu tersebut 

merupakan bersifat relatif karena merupakan inisiatif dari 

setiap BPN, tidak heran ketika hari libur atau tanggal merah 

para pegawai pertanahan tetap melaksanakan tugas se-

bagaimana mestinya. Kebijakan internal BPN tersebut di-

terbitkan semata – mata untuk mencapai target program pen-

sertipikatan tanah dan bagi daerah yang memiliki luas       

wilayah dan medan yang cukup sulit akan memiliki tantangan 

tersendiri dalam pencapaian target agar sesuai dengan 

rencana awalnya. Hambatan selanjutnya berasal dari ekster-

nal BPN itu sendiri, yakni masih kurangnya kemampuan 

masyarakat di Pedesaan untuk memahami Program 

pensertipikatan tanah. Disinilah peran civil society sebagai 

gerakan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan lewat 

aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas, 

dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, termasuk 

mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun 

keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi. Peranan ini 
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umumnya dilakukan dengan cara pendidikan dan latihan,  

pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat. Di Kabupaten 

Karanganyar sendiri berdasarkan data dari Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar terdapat 189   

organisasi non pemerintahan yang terbagi atas 78 Lembaga 

Swadaya Masyarakat dan 111 Organisasi Masyarakat,         

Kesbangpol Kabupaten Karanganyar (2018). Dari data terse-

but dapat kita lihat bahwa secara kuantitatif civil society di 

Kabupaten Karangnyar bisa dikatakan cukup banyak. Secara 

tidak langsung dilihat dari kuantitas setidaknya men-

cerminkan adanya antusiasme berekspresi yang cukup baik. 

Namun, berdasarkan pengamatan dari BPN Karanganyar 

sendiri belum tampak adanya kontribusi yang signifikan dari 

usaha-usaha yang telah dilakukan oleh civil society untuk 

turut serta mencerdaskan masyarakat desa tentang kebijakan 

pertanahan, termasuk dalam hal pengajuan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali. Padahal, pemerintah melalui BPN telah 

memainkan peran perencana dan agen pelaksana pem-

bangunan dengan baik, sementara masyarakat hanya sekedar 

menginternalisasikan dan berpartisipasi pada tahap            

implementasi. Pada tataran implemantasi itulah peran civil 

society sangat dibutuhkan untuk membantu mencerdasakan 

masyarakat agar dapat memahami program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap dengan baik melalui kegiatan yang 

diharapkan dapat diselenggarakan yakni pembinaan, work-

shop, pelayanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat 

dapat terlaksana tanpa atau bekerjasama (collaboration/

cooperation) dengan pemerintah. Mansour Fakih dalam Praja 

(2009) memberikan analisis terhadap peran civil society     

dalam program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis 
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Lengkap (PTSL) yang mana diperlukan pemetaan paradigma 

civil society yang dibagi menjadi tiga macam, yaitu; paradigma 

konformisme, reformisme dan tranformisme. Dalam             

paradigma konformisme, civil society melakukan pekerjaan 

mereka didasarkan pada bantuan karitatif, dan bekerja se-

bagai organisasi yang menyesuaikan dengan sistem dan 

struktur yang ada. Pada paradigma ini, civil society dapat 

membangun hubungan dengan pemerintah yang sifatnya kon-

sultatif. Selanjutnya dalam paradigma reformisme, semangat 

utama civil society yang berpandangan reformis yaitu perlu-

nya partisipasi rakyat dalam pembangunan, bahwa keter-

belakangan mayoritas rakyat disebabkan oleh adanya sesuatu 

yang salah dengan mentalitas dan nilai-nilai rakyat. Kegiatan 

civil society diwujudkan dalam upaya-upaya memotivasi 

rakyat agar berpartisipasi dalam pembangunan. Berbeda 

dengan paradigma konformisme dan reformisme, paradigma 

transformatif terasa lebih radikal karena melihat kondisi 

struktural sosial ekonomi dan politik sebagai hasil pemaksaan 

negara sehingga kegiatan civil society lebih aktif menekan 

pemerintah terkait kasus– kasus penyimpangan kebijakan. 

Peran civil society dalam program percepatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap dengan membangun collaboration 

dengan pemerintah yang didasarkan atas paradigma reform-

isme dirasa lebih efektif, melihat kebutuhan masyarakat saat 

ini memerlukan peningkatan kapasitas, pemberdayaan dan 

pembelaan atas hak–haknya untuk mendapatkan kepasatian 

kepemilikan atas tanah. Hal ini sengat diperlukan untuk men-

dukung pencapaian target pesertipikatan tanah dan sekaligus 

membantu mengatasi hambatan eksternal BPN di setiap   

wilayah Kabupaten/Kota.  
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