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KATA PENGANTAR 

  
 

itra  LIPI  sebagai  sebuah  knowledge‐based  institution 
diharapkan  mampu  memberikan  sumbangan  yang  nyata 
terhadap  permasalahan  iptek  hingga  ke  sosial  budaya  yang 

dihadapi  oleh  masyarakat  Indonesia.    Sebagai  sebuah  lembaga 
think‐tank  dengan  spektrum  keilmuan  paling  luas,  LIPI  memiliki 
keuntungan untuk bisa melakukan banyak penelitian yang sifatnya 
multidisiplin  dan  komprehensif.Begitulah  kegiatan  Kompetitif  LIPI 
ini  kemudian  dirancang  sebagai  sebuah  kegiatan  yang  bertujuan 
untuk  mensinergikan  berbagai  bidang  imu  dan  kemampuan  yang 
dimiliki  segenap  civitas  peneliti  LIPI,  yang  bersifat  lintas  ilmu  dan 
lintas  satuan  kerja,  untuk  menjawab  permasalahan  bangsa  yang 
kian lama kian kompleks.  Memahami persoalan bangsa secara lintas 
disiplin diharapkan mampu melihat persoalan bangsa  secara  lebih 
luas, tidak sempit, sehingga diharapkan rekomendasi yang diberikan 
pun menjadi lebih komprehensif. 

Sub  Kegiatan  Critical  and  Strategic  Social  Issues  (CSSI)  ini 
merupakan salah satu dari tujuh bidang dalam Kegiatan Kompetitif 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang mengedepankan 
persoalan‐persoalan strategis sosial yang mendesak untuk dicarikan 
penyelesaiannya  secara  nasional,  regional  maupun  lokal  pada 
tataran negara maupun tataran masyarakat. 

Penelitian  tentang  “Strategi  Pembaruan  Agraria  untuk 
Mengurangi  Kemiskinan:  Analisis  Hukum  dan  Kelembagaan”  ini 
merupakan salah satu penelitian dalam sub‐kegiatan CSSI LIPI yang 
bertujuan  mengisi  salah  satu  dari  empat  kerangka  pemikiran 
tentang  kemiskinan  di  Indonesia,  yang  melingkupi  kerangka 
kelembagaan  (institutional  framework),  kerangka  kependudukan 
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(population  framework),  kerangka  lingkungan  (enviromental 
framework) dan kerangka teknologi (technological framework). 

Penelitian  mengenai  kerangka  kelembagaan  dan  produk 
kebijakan  dan  hukum,  menjadi  bagian  yang  penting  dalam  sub‐
kegiatan  CSSI  karena  disinilah  salah  satu  letak  utama  penyebab 
terjadinya  kemiskinan  struktural  dan  ketidak‐adilan.    Adapun  isu 
agraria yang diangkat oleh tim ini merupakan isu yang tidak pernah 
padam, selalu faktual dan relevan; apalagi di saat sekarang dimana 
konflik agraria semakin menjadi di berbagai wilayah di Indonesia. 

Kami  tentunya  berharap  penelitian  ini  bisa  memberikan 
manfaat  sesuai  yang  direncanakan  oleh  Tim  Peneliti  yang  telah 
bekerja keras dalam proses penelitiannya. Kami  juga mengucapkan 
terima  kasih  kepada  pihak‐pihak  yang  telah  membantu 
terlaksananya  penelitian  ini  sehingga  mencapai  hasilnya 
sebagaimana tersajikan di hadapan pembaca saat ini. 
 
Jakarta, Desember 2011 
Kepala Puslit Kemasyarakatan  dan Kebudayaan (PMB) – LIPI, 
 
 
Drs. Abdul Rachman Patji 
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PENGANTAR PENULIS 

 
 

enelitian  ini berawal dari sebuah ketertarikan atas perubahan 
hukum yang terjadi di  Indonesia, dimana di satu sisi bergerak 
dengan  cepat  mengikuti  arus  globalisasi  dan  pasar  bebas; 

sementara  di  sisi  lain  masih  berusaha  untuk  menarik  sisi 
“kemanusiaan”  yang  memperhatikan  rakyat  dalam  program‐
program  yang  dicanangkan  dan  dijalankannya.    Menempatkan 
sebuah  kebijakan  atau  program  dalam  kerangka  ideologi  yang 
diidealkan dengan realitas faktual yang terjadi sehari‐hari seringkali 
memperlihatkan  kesenjangan  yang  luar  biasa,  dimana  kebijakan‐
kebijakan  ataupun program‐program  yang dipilih oleh pemerintah 
yang  berkuasa  seringkali  justru  bertentangan  dengan  apa  yang 
diharapkan  dari  tujuan  dasar  pengelolaan  negara,  baik  sebagai 
sebuah  pilihan  sadar,  maupun  sebagai  sebuah  keterpaksaan  dan 
keterlanjuran sejarah. 

Melalui  penelitian  ini,  Tim  Peneliti  mencoba  untuk 
menempatkan  realitas  hukum  sebagai  sebuah  rangkaian  yang 
akhirnya menjadi sebuah gambaran tentang sebuah kebijakan yang 
diambil  pemerintah.    Tentunya  proses  menempatkan  potongan‐
potongan kejadian ataupun dokumen fakta hukum ataupun wacana 
yang muncul tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang sempat 
muncul  dalam  keseluruhan  proses  diskusi  intensif  yang  dilakukan 
Tim Peneliti dengan para narasumber, baik  secara  formal maupun 
informal.    Kegetiran  melihat  situasi  bangsa,  khususnya  terkait 
dengan  pengelolaan  sumber  daya  yang  berkaitan  dengan  tanah 
atau sumber daya agraria semakin menumpuk, hari demi hari dalam 
diskusi  panjang  proses  penelitian  dan  penulisan  buku  laporan 
penelitian ini. 
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Namun kami tetap optimis bahwa persoalan rumit ini masih 
bisa dipecahkan bersama, sebuah kerja yang amat berat, meskipun 
bukan sesuatu yang tidak mungkin.  Jaringan yang terbangun antara 
Tim Peneliti dengan  rekan‐rekan akademisi maupun pegiat agraria 
merupakan  sebuah  ikatan  berharga  yang  kami  harap  akan  tetap 
terjaga  untuk  bersama‐sama  berjuang  untuk  kemajuan  dan 
kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. 

Buku  hasil  laporan  penelitian  ini  hanyalah  sedikit  mozaik 
diantara kayanya hasil kajian mengenai agraria di Indonesia, sebuah 
sumbangan kecil yang kami harap bisa melengkapi apa yang  telah 
ada  selama  ini.    Buku  ini  tentunya  tidak  akan  terbangun  tanpa 
dukungan  dan  bantuan  berbagai  pihak,  karena  itu  kami  dengan 
tulus  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar‐besarnya  kepada 
semua  pihak  yang  telah  dengan  iklas  namun  tetap  semangat 
membantu  terlaksananya  penelitian  ini  hingga  menjadi  sebuah 
buku.  Sebagai bagian dari sub‐kegiatan kompetitif CSSI di LIPI, kami 
sangat terbantu dengan masukan dan saran dari para Panelis yang 
diketuai  oleh  Dr.  Syarif  Hidayat;  terima  kasih  juga  kami  ucapkan 
kepada Ibu Nuke Tri Pudjiastuti yang telah dengan sabar membantu 
seluruh  proses  penelitian,  baik  dari  sisi  substansi  maupun 
pengelolaan kegiatannya.  

Kami  juga  bermaksud  mengucapkan  terima  kasih  kepada 
para  narasumber  Bapak  Endriatmo  Soetarto,  Bapak  Gunawan 
Wiradi, Bapak Sediono Tjondronegoro, Noer Fauzi Rachman, Usep 
Setiawan, Dianto Bachriadi, Prof. Maria SW. Soemardjono, dan Prof. 
Ari  Sukantie  Hutagalung.    Terima  kasih  pula  kepada  rekan‐rekan 
seperjuangan  dan  partner  diskusi  kami,  Laksmi  Savitri,  Mohamad 
Shohibuddin, Indriayati Herdianto, Dewi Kartika, Rahma Mary, Iwan 
Nurdin, Eko Cahyadi, Yudi Bachri Oktora,  Jiwo, Taufiqul Mujib dan 
Tina Napitupulu.   Penelitian  ini  tentunya  tidak akan berjalan  tanpa 
bantuan  para  narasumber  kami  di  lapangan,  di  Blitar  terutama 
Bapak  Slamet,  Bapak  Sugianto,  Kepala  Bappeda  Kab.  Blitar  dan 
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Bapak  M.  Asif,  dan  Bapak  Dipo  Alam  dari  BPN  Kantah  Blitar;  di 
Lampung terutama Bapak Adi Santoso Kepala BPN dan Bapak Joko 
Sigit  dari  BPN  Kanwil  Lampung,  Dr.  Wan  Abbas,  Bapak  Suratno, 
Bapak  Muhartoyo,  dan  Bapak  Riduan  Ikhwan.  Tidak  lupa  kami 
ucapkan  terima kasih atas bantuan dari peneliti  lokal Tim  ini, Andi 
Juwono dan Deddy Aprilani.   Kami  juga mengucapkan terima kasih 
kepada  Bapak  Sarijin  yang  telah  membantu  semua  keperluan 
administrasi Tim, dan Djoko Kristijanto yang telah membantu proses 
lay‐out hingga pencetakan buku ini.  Begitu juga ucapan terima kasih 
kami  sampaikan  kepada  semua  pihak  yang  telah  melancarkan 
kegiatan penelitian ini di tahun 2011 yang lalu. 

Kami  menyadari  bahwa  buku  ini  tidak  terlepas  dari 
kekurangan dan kelemahan, ataupun kelebihan atas suatu hal yang 
ditulis dalam buku  ini. Buku  ini hanyalah sebuah proses yang kami 
harap  akan  terus  berlanjut,  baik  oleh  kami  sendiri  maupun  oleh 
orang‐orang yang membaca buku ini. Sebuah langkah kecil dari kami 
untuk mulai bergabung dan berjuang untuk keadilan agraria, melalui 
cara ini, semoga ini juga akan menjadi awal langkah Anda. 
 
Jakarta, 31 Desember 2011 
 
 
Tim Peneliti 
CSSI Agraria 
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DAFTAR SINGKATAN 

 
 
Bappeda    = Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan 

Daerah 
Bappenas    =  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan 

Nasional  
BPHTB    = Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan 

Bangunan 
BPN    =  Badan Pertanahan Nasional 
BPS    = Badan Pusat Statistik 
Brighten Institute    = The  Bogor  House  of  Enlightenment 

Institute 
BTI    = Barisan Tani Indonesia 
CARP    = Comprehensive Agrarian Reform Program 
DPRD    = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
FAO    = Food and Agriculture Organization 
FELDA    = Federal Land Development Authority 
Gapoktan    = Gabungan Kelompok Tani 
HGU    = Hak Guna Usaha 
HGB    = Hak Guna Bangunan 
HPKv    = Hutan Produksi (yang dapat) di‐Konversi 
ICARRD    = International  Conference  on  Agrarian 

Reform and Rural Development 
Kantah    = Kantor  Pertanahan  (BPN  Kabupaten/ 

Kota) 
Kanwil    =  Kantor Wilayah (BPN Provinsi) 
KK    =  Kepala Keluarga 
KPA    =  Konsorsium untuk Pembaruan Agraria 
Keppres    =  Keputusan Presiden 
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LAP    =  Land Administration Programme 
LMPDP    = Land  Management  and  Policy 

Development  Programme 
Larasita    =  Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah 
LSM    =  Lembaga Swadaya Masyarakat 
PAP    =  Program Adjudikasi Pertanahan 
Perpres    =  Peraturan Presiden 
Perkaban    = Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan 

Nasional 
PKA IPB    = Pusat  Kajian  Agraria  Institut  Pertanian 

Bogor 
PKI    =  Partai Komunis Indonesia 
PP   =  Peraturan Pemerintah 
PPAB    =  Paguyuban Petani Area Blitar 
PPAN    =  Program Pembaruan Agraria Nasional 
Pokmas    =  Kelompok Masyarakat  
Poktan    =  Kelompok Tani 
PRONA    =  Proyek Nasional Pertanahan 
RA    =  Reforma Agraria 
Rakorsul    =  Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
RPP    =  Rancangan Peraturan Pemerintah 
RT    =  Rumah Tangga 
RTP    =  Rumah Tangga Petani  
RTM    =  Rumah Tangga Miskin 
RW    =  Rukun Warga 
SDA    =  Sumber Daya Alam 
SDM    =  Sumber Daya Manusia 
SK TOL    = Surat  Keputusan  Tanah  Obyek 

Landreform 
SK Redis    =  Surat Keputusan Redistribusi 
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STPN    =  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 
TAP MPR RI    =  Ketetapan MPR RI 
TAP MPR PA‐PSDA  = Ketetapan  MPR  RI  tentang  Pembaruan 

Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya 
Alam 

TOL    =  Tanah Obyek Landreform 
UU    =  Undang‐undang 
UUPA    =  Undang‐undang Pokok Agraria 
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LAND REFORM SEBAGAI VARIABEL SOSIAL: 

SUATU PENGANTAR 
 

Noer Fauzi Rachman1 
 
 

ebat  tentang  land  reform  di  Negara  berkembang  tetaplah 
merupakan isu yang hidup dan sering kali merupakan “isu yang 
panas membara dalam kurun waktu dua puluhan tahun setelah 

perang dingin berlalu di  tahun  1990‐an. Debat  tentang  land  reform 
sekarang  ini sungguh hidup dan baik. Demikian pula  land reform  itu 
sendiri. Dan memang  seharusnya demikian”, demikan dikemukakan 
oleh  Michael  Lipton,  satu  dari  lima  puluh  pemikir  pembangunan 
terkemuka di dunia (Lipton 2009: 322). 2

  Dalam buku masterpiecenya 
Land  Reform  in  Developing  Countries:  Property  Rights  and  Property 
Wrong,  Lipton  mendefinisikan    land  reform  sebagai  “legislasi  yang 
diniatkan dan benar‐benar diperuntukan meredistribusi kepemilikan, 
(mewujudkan)  klaim‐klaim,  atau  hak‐hak  atas  tanah  pertanian,  dan 
dijalankan untuk memberi manfaat   pada kaum miskin dengan cara 
meningkatkan  status,  kekuasaan, dan pendapatan  absolut maupun 

                                                            
1
Noer  Fauzi  Rachman  memperoleh  gelar  PhD  dari  University  of 

California,  Berkeley,  USA,  pada  tahun  2011  dalam  bidang  Environmental 
Science, Policy and Management (ESPM). Saat  ini adalah Direktur Sajogyo 
Institute,  Bogor;  dan  mengajar  “Politik  dan  Gerakan  Agraria”  pada 
Departemen  Sains  Komunikasi  dan  Pengembangan  Masyarakat  (KPM), 
Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor. 

2David  Simon  (2006),  penulis  buku  Fifty  Key  Thinkers  on 
Development (2006) memasukkan Michael Lipton dalam daftar  lima puluh 
Pemikir Pembangunan Terkemuka di Dunia.  

D 
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relatif mereka, berbanding dengan  situasi  tanpa  legislasi  tersebut”3 
(Lipton, 2009:328). 

Di  Indonesia  sekarang  ini,  tak  ada  keraguan  bahwa 
diagendakannya  (kembali)  reforma  agraria  (land  reform/agrarian 
reform/pembaruan  agraria)  ke  dalam  proses  kebijakan  pemerintah 
nasional semenjak tahun 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
di  bawah  kepemimpinan  Joyo  Winoto  PhD,  perlu  dipelajari 
keberhasilannya sebagai upaya memenuhi “mandat konstitusi, politik 
dan  hukum”  untuk  mengatasi  kemiskinan,  pengangguran,  dan 
ketidakadilan sosial (Winoto 2007). 

Seperti dikemukakan oleh Lipton di atas, membicarakan land 
reform tidak mungkin tanpa membicarakan kewenangan khusus dari 
pemerintahan,  termasuk  membuat  legislasi.  Land  reform  tanpa 
partisipasi  negara  sungguh  mustahil.  Dalam  rumusan  Solon 
Baraclough (2001), land reform tanpa partisipasi negara sama dengan 
contradiction  in  term.  Dalam  rumusan  penulis,  land  reform 
merupakan  “suatu  operasi  untuk  mengubah  struktur  penguasaan 
tanah  dan  kekayaan  alam  yang  timpang  melalui  penggunaan 
kewenangan pemerintahan dalam membuat legislasi, dan kekuasaan 
membuat  legislasi  itu  berjalan  melalui  suatu  program  pemerintah,  
secara  terencana  untuk  mewujudkan  cita‐cita  konstitusional 
mewujudkan keadilan sosial bagi mayoritas kaum miskin perdesaan” 
(Rachman,  2012:1).  Jadi,    land  reform  bagaimana  pun  merupakan 
suatu operasi   (Christodolou, 1990) yang di dalamnya membutuhkan 
kekuasaan  negara  yang  sah  untuk  melakukan  tindakan  membatasi 

                                                            
3Kalimat aslinya adalah sebagai berikut: “legislation  intended and 

likely to directly redistribute ownership of, claims on, or rights to farmland, 
and thus to benefit the poor by raising their absolute and relative status, 
power,  and  income,  compared  with  likely  situations  without  the 
legislation” (Lipton, 2009: 238). 
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hak‐hak  istimewa para penguasa  tanah  luas, yang  tanahnya hendak 
ditata penguasaan dan pemanfaatannya.  

Karenanya,  seperti  dikemukakan  oleh  Sediono  M.P. 
Tjondronegoro,  “Pelaksanaan  reforma  agraria,  ...  (sebaiknya) 
dilakukan  secara  sentral,  integral  dan  serentak  (sic!).  Unsur 
keserentakan ini sebenarnya mengandung unsur yang positif, karena 
pelaksanaan  reforma  agraria  untuk  golongan  penguasa  tanah  di 
manapun  juga  tidak  menyenangkan  dan  merupakan  pengorbanan. 
Oleh  karena  itu,  reforma  agraria  sebaiknya  dilakukan  serentak  dan 
dalam  periode  yang  sesingkat  mungkin.  Semakin  baik  aparat 
perencana,  pelaksana  dan  pengawas  (termasuk  pengadilan) 
“bersih”,  semakin besar wibawa penguasa, dan kemungkinan akan 
dituruti oleh masyarakat luas.” (Tjondronegoro, 1982). 

Pelaksanaan  dan  hasil‐hasil  land  reform  di  banyak  negara 
tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Tentu banyak faktor yang 
menyebabkannya. Dari penelitian komparatif mengenai pelaksanaan 
land reform di berbagai negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan 
Taiwan,  Sein  Lin  (1974),  mendaftar  syarat‐syarat  pelaksanaan 
landreform  yang  berhasil,  yakni,  basis  konstitusional  yang  mantap, 
perundang‐undangan  landreform  yang  tegas,  organisasi  pelaksana 
landreform yang mantap, proses administrasi pertanahan yang dapat 
dipercaya, perangkat mesin peradilan yang kuat, perencanaan,  riset 
dan evaluasi yang  jitu, pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran, 
biaya pelaksanaan  landreform yang cukup, pemerintahan  lokal yang 
aktif,  dan  organisasi  petani  yang  pro‐aktif.  Meski  penelitian  Lin  ini 
dilakukan  pada  saat  tahun  1970‐an,  saat  kebijakan  land  reform 
diletakkan  dalam  satu  nafas  dengan  pembangunan  perdesaan4, 

                                                            
4Ingat  World  Conference  on  Agrarian  Reform  and  Rural 

Development (WCARD) di Roma tahun 1979 (FAO 1991), yang menghasilkan 
apa yang dijuduli Peasant Charter atau Piagam Petani (FAO 1981). Tiga puluh 
tahun  kemudian,  Food  and  Agriculture  Organization  (FAO)  bekerjasama 
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namun  identifikasinya  mengenai  syarat‐syarat  pelaksanaan 
landreform  yang  berhasil,  tetap  berguna.  Semakin  lengkap  dan 
bermutunya syarat‐syarat pelaksanaan land reform itu, maka tujuan 
land  reformnya  semakin  mudah  dicapai.  Menurut  saya,  penelitian 
Lilis Mulyani dkk ini sejalan dengan pendekatan yang diajukan Sein Lin 
(1974)  di  atas,  dan  berhasil  menjadi  cermin  mengenai  kelengkapan 
dan  mutu  dari  syarat‐syarat  pelaksanaan  dari  apa  yang  disebut 
sebagai Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)  itu. Penelitian 
ini  berhasil  dengan  baik  menunjukkan  konsekuensi  dari 
ketidaklengkapan maupun mutu dari syarat‐syarat  itu, melalui suatu 
penelitian  evaluasi  atas  pelaksanaan  PPAN  itu,  baik  pada  tingkat 
rancangan hingga implementasi lapangan.   

Karya ini dapat memberi inspirasi bagi pembaca yang hendak  
melengkapi dan meningkatkan mutu dari  syarat‐syarat pelaksanaan 
land  reform yang berhasil  itu. Lebih  jauh dari  itu, membaca dengan 
seksama  keseluruhan naskah buku  ini, memberi  kesimpulan bahwa 
upaya memenuhi syarat cukup pelaksanaan land reform yang berhasil 
itu,  atau  membiarkan  syarat‐syarat  cukup  itu  tak  terpenuhi  atau 
mediocre, tak lain dan tak bukan, bergantung pada komitmen politik 
tingkat  tinggi  dari  pemerintahan  nasional.  Dengan  demikian,  land 
reform  perlu  dipandang  sebagai  variabel  sosial,  yang  bukan  hanya 
keberhasilannya  akan  meningkatkan  status,  kekuasaan,  dan 
pendapatan  absolut  maupun  relatif  kaum  miskin  perdesaan, 
melainkan keberhasilan pelaksanaannya ditentukan oleh komitmen 
politik dari Presiden dan para pejabat tinggi lainnya. 

Selamat membaca. 

Bandung, 23 Juni 2012 

                                                                                                  
dengan  pemerintah  Brazil,  menyelenggarakan  Internasional  Conference 
Agrarian  Reform  and  Rural  Development  (ICARRD),  yang  meneguhkan 
kembali keniscayaan agrarian reform untuk pembangunan perdesaan yang 
berhasil untuk mengatasi kemiskinan perdesaan.    
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BAB I PENDAHULUAN 

 
 
1.1  Kemiskinan dan Sumber Daya Agraria 

idak dapat dipungkiri bahwa keterikatan masyarakat Indonesia 
terhadap tanah masih sangat  tinggi.  Tidak hanya sebagai alat 
untuk  mencari  penghidupan  dan  mata  pencaharian,  namun 

tanah juga berhubungan erat dengan identitas diri, “martabat” atau 
“dignity”  seseorang  di  dalam  masyarakat;  dan  menaikkan  derajat 
posisi  tawar mereka di dalam masyarakat.   Aspek‐aspek ekonomi, 
sosio, politik dan kultural dari keterikatan seseorang dengan tanah 
ini menjadi latar belakang banyak kajian penting tentang bagaimana 
akses  terhadap  tanah  dapat  meningkatkan  taraf  kehidupan 
seseorang.    Pun,  jika  dilihat  secara  lebih  makro,  akses  terhadap 
tanah  menjadi  sumber  kajian  penting  tidak  hanya  dalam  konteks 
pemberian  hak  warga  negara  terhadap  sumber  daya  alam  yang 
berkaitan dengan  tanah, namun  juga dalam konteks pengurangan 
kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan penguasaan tanah. 

  Namun  demikian,  apabila  kita  membuka  berbagai  hasil 
kajian dan penelitian1 yang  secara khusus mengkaji masalah  tanah 
ataupun  sumber daya  yang berhubungan dengan  tanah  (Agraria); 
hampir semuanya menunjukkan ada permasalahan mendasar dalam 
pengelolaan sistem pertanahan maupun pengelolaan sumber daya 
agraria di negara kita.   Kajian mana  senantiasa diliputi konflik dan 

                                                 
1 Misalnya penelitian maupun hasil kajian Gunawan Wiradi  (2000 

dan 2009), Boedi Harsono  (1980 dan 2003), AP Parlindungan  (1982), Arie 
Sukanti Hutagalung  (1985 dan 2005), Maria F.W. Sumarjono  (2005, 2008, 
dan 2011), Konsorsium Pembaruan Agraria (1998 dan 2009), maupun yang 
dilakukan  lembaga‐lembaga  khusus  seperti  AKATIGA,  Hukum  Berbasis 
Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Institute for Global Justice.   

T 
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kemiskinan  yang  bersumber  dari  ketiadaan  akses  terhadap  tanah 
dan  sumber‐sumber  agraria  menjadi  potret  yang  paling  banyak 
disajikan, bahkan hingga kini. 

   Jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  jumlahnya  masih 
cukup besar, khususnya bagi penduduk yang mata pencahariannya 
berdasarkan pada sumber‐sumber agraria (agrarian resource based), 
seperti petani  lahan/tanah  sempit, buruh  tani,  dan produsen  kecil 
lainnya.    Sedangkan  penduduk  miskin  perkotaan  pun  memiliki 
masalah  yang  sama  berkaitan  dengan  akses  terhadap  tanah 
maupun legalitas aset dan properti yang mereka kuasai atau miliki. 

  Data  dari  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  menunjukkan 
bahwa pada per Maret 2010,  jumlah penduduk miskin di  Indonesia 
mencapai  31,02  juta  jiwa  atau  sebanyak  13,33  %  dari  total  jumlah 
penduduk Indonesia.  Angka ini menunjukkan sedikit penurunan dari 
periode  yang  sama  di  tahun  2009,  yang  mencapai  32,53  juta  jiwa 
atau sekitar 14,15 % dari total penduduk Indonesia. 

 
Tabel 1 

Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan 
Periode Maret 2009 – Maret 2010 

Periode 

Perkotaan  Perdesaan  Total 

Jumlah 
(juta) 

% (dari 
juml. 
total 
RTM) 

Jumlah 
(juta) 

% (dari 
juml. 
total 
RTM) 

Jumlah 
(juta) 

% (dari 
jumlah 
total 

penduduk 
Indonesia) 

Maret 
2009 

11,91  36,62  20,62  63,38  32,53  14,15 

Maret 
2010 

11,10  35,77  19,93  64,23  31,02  13,33 

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS, 2010. 
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Dari  data  dalam  tabel  yang  sama  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa 
perbandingan jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan 
masih didominasi penduduk miskin yang tinggal di perdesaan yaitu 
sebesar  20,62  juta  atau  63,38%  dari  total  penduduk  miskin. 
sementara penduduk miskin di perkotaan jumlahnya mencapai 11,10 
juta  atau  sekitar  35,77%  dari  keseluruhan  penduduk  miskin 
Indonesia.  Sebagian  besar  penduduk  miskin  (64,65  persen  pada 
tahun  2009) bekerja  di  Sektor Pertanian. NTP  (Nilai  Tukar Petani) 
naik 2,45 persen dari 98,78 pada Maret 2009 menjadi  101,20 pada 
Maret 2010 (BPS, 2010). 

   Sementara  itu,  dalam  mengaitkan  kondisi  kemiskinan  di 
perdesaan ini penting pula untuk melihat data mengenai situasi dan 
kondisi  perubahan‐perubahan  yang  terjadi  di  wilayah  perdesaan 
selama  ini. Sebuah kajian dari Litbang Departemen Pertanian yang 
menggunakan dan memperbandingkan data Sensus Pertanian BPS 
tahun  1983,  1993  dan  2003  (Lokollo,  dkk,  2007)2  memperlihatkan 
beberapa temuan penting di antaranya adalah: 

1. Konversi  tanah  pertanian  masih  tetap  tinggi  dan  alih  fungsi 
tanah pertanian mencapai tingkat mengkhawatirkan; 

2. Selama  tiga  dekade  yang dijadikan periode  kajian  (1983,  1993, 
2003),  terjadi  peningkatan  ketimpangan  distribusi  tanah,  di 
mana  angka  ketimpangan  distribusi  tanah  di  Pulau  Jawa  jauh 
lebih tinggi dibandingkan dengan di luar Pulau Jawa; 

3. Proporsi petani berlahan sempit meningkat 75% dari total rumah 
tangga pengguna tanah; 

4. Untuk  wilayah  perdesaan,  struktur  pendapatan  rumah  tinggal 
masih  didominasi  oleh  pendapatan  yang  berasal  dari  sektor 
pertanian  (50,15%),  sedangkan  sektor  non‐pertanian 
menyumbang  sebesar  16,51%,  dan  kegiatan/aktivitas  ekonomi 

                                                 
2  Lihat  juga  kajian  yang  dilakukan  oleh  Joyowinoto  tahun  2007 

tentang Program Pembaruan Agraria. 
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lainnya menyumbang sebesar 14,96% terhadap total pendapatan 
rumah tangga; 

5. Secara  agregat,  sebagian  besar  pekerja  atau  buruh  pertanian 
yang ada di perdesaan sebagian besar termasuk dalam kategori 
setengah pengangguran, yang  secara  lebih khusus, dilihat dari 
gender,  untuk  laki‐laki  masuk  kategori  bekerja,  sementara 
perempuan masuk kategori setengah pengangguran. 

Beberapa  indikator  kemiskinan  menunjukkan  bahwa  pemilikan 
terhadap properti, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, di 
samping  faktor  lainnya  seperti  pekerjaan,  memberi  kontribusi 
penting  bagi  tingkat  kemiskinan  suatu  rumah  tangga,  seperti 
indikator yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS 
(BPS, 2008).   Kemiskinan absolut  sendiri, dalam kajian BPS  (2008) 
merupakan  suatu  kondisi  ketidak‐mampuan  seseorang  untuk 
mencukupi  kebutuhan  pokok  minimum,  yang  meliputi  kebutuhan 
pangan,  sandang,  kesehatan,  perumahan,  dan  pendidikan  yang 
diperlukan untuk hidup dan bekerja. Nilai kebutuhan minimum inilah 
yang  seringkali  disebut  sebagai  “Garis  Kemiskinan”  yang 
indikatornya ditetapkan secara berbeda dari satu tempat ke tempat 
yang lain.   

  Beberapa  tulisan  lain  merujuk  pada  istilah  “kemiskinan 
struktural”  sebagai  sebuah  kondisi  kemiskinan  yang penyebabnya 
kondisi struktur,  tatanan kehidupan atau  tatanan sosial yang  tidak 
adil (BPS, 2008; Wiradi, 2000).  Struktur yang dimaksud bisa berasal 
dari kebijakan atau aturan hukum yang berimplikasi melenceng dari 
tujuan,  karena  pelaksanaannya  yang  bias  kepentingan;  atau 
memang  kebijakan  yang  dibuat  itu  sendiri  memang  penuh 
kepentingan  sehingga  aturan  atau  kebijakan  yang dihasilkan  tidak 
berpihak pada kepentingan rakyat yang lebih luas, melainkan hanya 
mengabdi pada  kepentingan perorangan  atau  kelompok  tertentu.  
Kebijakan  ini,  yang  terkait  dengan  agraria  di  antaranya  adalah 
pemilihan kebijakan revolusi hijau, bukannya memperbaiki struktur 
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penguasaan  tanah  yang  sudah  timpang  (akibat  peninggalan 
kolonialisme); atau kebijakan yang  terlalu pro‐pasar atau pro‐rejim 
pangan  internasional,3  sehingga  merugikan  rakyat  kecil,  petani, 
pedagang kecil maupun buruh di dalam negeri.4 

  Data mengenai kesenjangan tanah yang semakin meningkat 
setiap  tahunnya  juga  tidak  kalah  banyak,  kajian  seperti  Suhendar 
(1995)  dari  AKATIGA,  atau  kajian‐kajian  yang  dilakukan  oleh  KPA 
(lihat    terbitan  KPA  dalam  Bachriadi,  dkk,  (Eds.),  1997).  Sebuah 
kajian  yang  dilakukan  Puslitbang  Departemen  Pertanian  pun 
menunjukkan  terjadinya  peningkatan  angka  kesenjangan 
penguasaan  tanah,  sebagaimana  dapat  dilihat  dari  data  di  dalam 
Tabel 2 di bawah ini. 

 
Tabel 2 

Banyaknya Rumah Tangga Petani Menurut Golongan Luas Tanahyang 
Dikuasai pada Sensus Pertanian 1983, 1993 dan 2003 

Tahun 
Golongan RTP berdasarkan Luas Tanah 

(dalam hektar) 
<0,50  0,50 – 0,99  1,00 – 1,99  >=2,00 

Sensus Pertanian 
1983 

6.412.246  3.671.243  2.922.294  2.168.315 

Sensus Pertanian 
1993 

10.631.887  4.348.303  3.132.145  1.601.409 

                                                 
3Seperti  misalnya  kebijakan  Masterplan  Percepatan  dan 

Peningkatan  Pembangunan  Ekonomi  atau  MP3EI  yang  merupakan 
kebijakan  yang  pro‐pembangunan  infrastruktur,  yang  di  tahun  2011 
diindikasikan  telah  berhasil  ikut  mendorong  disahkannya  UU  Pengadaan 
Tanah  (sekarang menjadi UU No.  2  Tahun  2012)  oleh  Dewan  Perwakilan 
Rakyat (DPR) RI. 

4Kajian  komprehensif  mengenai  sejarah  dan  proses  pemiskinan 
struktural ini dapat dibaca di dalam beberapa hasil penelitian Wiradi (2009), 
Tauchid (2009), Shohibuddin (Ed.) (2010), KPA dalam Bachriadi, dkk (Eds.) 
(1997), Tjondronegoro dan Wiradi (2008), dan masih banyak lagi. 
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Tahun 
Golongan RTP berdasarkan Luas Tanah 

(dalam hektar) 
<0,50  0,50 – 0,99  1,00 – 1,99  >=2,00 

Sensus Pertanian 
2003 

14.028.589  4.578.053  3.460.406  2.801.627 

Sumber: Lokollo, dkk (2007) dari data BPS. 
   
Dari  Tabel  2  dapat  dilihat bahwa berdasarkan  data  rumah  tangga 
petani, dan luas tanah yang dikuasai jika dibandingkan dengan rata‐
rata  penguasaan  tanah  di  Indonesia  selama  periode  1983  –  2003, 
menunjukkan  bahwa  jumlah  rumah  tangga  petani  gurem 
mengalami  peningkatan  secara  konsisten  yaitu  untuk  kategori 
penguasaan  tanah<0,10  hektar  dari  7,30%  menjadi  17,17%  dan 
kategori 0,10 – 0,49 hektar dari 37,21% menjadi 39,24% (Lokollo, dkk, 
2007,  dari  data  Sensus Pertanian BPS  1983,  1993,  dan  2003,5  lihat 
juga Joyowinoto, 2007).   Ketimpangan penguasaan tanah dari dua 
dasawarsa di mana Sensus Pertanian dilaksanakan memperlihatkan 

                                                 
5Data yang digunakan Lokollo, dkk adalah data olahan hasil Sensus 

Pertanian  (SP)  yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik  tahun  1983,  1993 
dan 2003; yang dianalisis dengan memperbandingkannya dengan data lain 
seperti  PSE‐KP  yang  dilaksanakan  Panel  Petani  Nasional  (PATANAS)  dan 
Pusat Data dan Informasi Pertanian (PUSDATIN) Departemen Pertanian RI.   
Jika  diperhatikan,  angka  peningkatan  jumlah  petani  gurem  tidak 
berbanding terbalik dengan  jumlah petani kaya  lahan, dikarenakan,  lahan‐
lahan  petani  gurem  yang  ‘terambil’  tidak  melulu  diambil  oleh  petani 
berlahan  luas;  karena  ada  pihak‐pihak  atau  faktor‐faktor  lain  yang 
menyebabkan  lahan  petani  terambil  seperti  proyek  pembangunan, 
perluasan wilayah pemukiman, atau perluasan wilayah perkotaan, industri, 
atau  perkebunan;  atau  bentuk‐bentuk  konversi  lahan  pertanian  menjadi 
penggunaan lain seperti jalan bebas hambatan, bendungan, fasilitas negara 
lainnya,  atau  masih  banyak  lagi.    Jadi  melihat  tabel  ini,  kita  tidak  dapat 
mengambil  kesimpulan  sederhana  bahwa  jika  jumlah  petani  gurem 
meningkat, maka otomatis jumlah petani berlahan luas dari sisi jumlah RTP 
maupun luasan lahannya juga akan meningkat.  
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bahwa  ketimpangan  distribusi  penguasaan  tanah  antar  kelompok 
petani di perdesaan semakin tinggi. 

Dalam  kesimpulan hasil  kajian  (Lokollo, dkk,  2007:  58) disebutkan 
bahwa: 

“Dalam dasawarsa terakhir (1983 – 2003), proporsi petani 
kecil  (penguasaan  lahan  <0,50  ha)  secara  nominal 
meningkat dari 52,66% menjadi 56,20%. Secara absolut dan 
relatif,  eksistensi  petani  gurem  di  Jawa  sangat 
mengkhawatirkan.  Pada  tahun  2003,  populasinya 
mencapai  9.990  Rumah  Tangga  Petani,  dengan  proporsi 
74,68%  terhadap  total  rumah  tangga  pengguna  lahan. 
Secara  nasional,  pertumbuhan  petani  gurem  mencapai 
2,39% dan melebihi pertumbuhan rumah tangga lahan yang 
besarnya hanya 1,73 % per tahun.” 

Ketimpangan penguasaan tanah  ini  jelas merupakan permasalahan 
yang krusial, apalagi diprediksikan  jumlahnya akan terus meningkat 
jika  tidak  ada  upaya  terstruktur  dari  pemerintah  untuk 
menanganinya  (lihat  juga Suhendar,  1995).   Rumah Tangga Petani 
yang  tidak  atau  kecil  sekali  memiliki  akses  terhadap  tanah  dalam 
beberapa  kajian  pun  diperlihatkan  sebagai  rumah  tangga  yang 
termasuk  golongan  penduduk  miskin,  dan  marginal  (Prihartini, 
2009;  Bappenas,  2006,  Bank  Dunia,  2003).  Keterkaitan  antara 
keterbatasan atau bahkan ketiadaan akses terhadap tanah dengan 
kemiskinan telah banyak diungkapkan, misalnya dalam kajian Bank 
Dunia  (2003)  sebagaimana dikutip Dwibekti dan Sutikno  (2010), di 
mana  lemahnya  kepastian  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  yang 
dapat berujung pada kegagalan pemilikan tanah dan modal menjadi 
salah satu penyebab dasar dari kemiskinan.  

  Secara  prosesual,  ketimpangan  dan  marginalisasi  petani 
terjadi  dalam  kurun  waktu  yang  panjang  (Sajogyo,  2002).  Ketika 
petani  transisional  yang  cukup  untuk    memenuhi  kebutuhannya 
sendiri  (subsisten)  terhubung  dengan  sistem  yang  lebih  luas, 
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bentuk‐bentuk  eksploitasi  mulai  terlihat  (Bernstein,  2010).  Jika 
dirunut dari sejarahnya sendiri, pajak‐pajak kerajaan maupun pajak 
masa  penjajahan  yang  sangat  besar  menyebabkan  banyak  petani 
yang  menggadaikan  tanah  demi  kebutuhan  hidup  sehari‐hari, 
akibatnya ketika  tidak dapat membayar dan utang  semakin besar, 
mereka  tidak  hanya  kehilangan  tanah,  namun  terpaksa 
‘mengabdikan’ tenaga mereka kepada para tuan tanah yang asalnya 
memberikan pinjaman pada mereka (Wiradi, 2009; Tauchid, 2009).  
Di  masa  kemerdekaan,  kajian‐kajian  yang  meneliti  tentang  petani 
dan  subsistensi mereka  seperti Geertz  (1983) mengungkap bahwa 
proses  pemiskinan  petani  terjadi  di  bawah  perkembangan  sistem 
kapitalisme (sistem ekonomi uang), yang membuat ketergantungan 
petani pada konsumsi, sementara nilai tukar produk pertanian tidak 
pernah  meningkat,  baik  dari  sisi  kuantitas,  maupun  kualitas  (lihat 
juga  Achdian,  2009).  Akibatnya  petani  “dipaksa”  menyerahkan  –
menggadaikan hingga menjual–tanah atau lahan yang mereka miliki 
demi memenuhi kebutuhan konsumsi mereka.   Disinilah  terbentuk 
golongan‐golongan  tuan  tanah  partikelir  yang  menguasai  tanah‐
tanah  atau  lahan  dalam  jumlah  besar,  sementara  lebih  banyak 
petani  kecil  hanya  mengabdi  sebagai  penggarap  saja  (lihat 
Tjondronegoro dan Wiradi, 2008, juga dalam Wiradi, 2009).   

  Tidak  hanya  dari  sisi  keadilan  akan  akses  dan  kepemilikan 
tanah,  posisi  para  petani  kecil  atau  petani  penggarap  ini  juga 
berujung  pada  bentuk‐bentuk  ketidak‐adilan  lainnya,  seperti 
marginalisasi posisi mereka dalam proses pengambilan keputusan di 
tingkat desa.  Tidak berhenti sampai disitu saja, proses marginalisasi 
dan keterbatasan posisi tawar para petani tidak berlahan terhadap 
program‐program pemerintah  (yang banyak dimonopoli  kaum  elit 
pedesaan) semakin menyempitkan upaya mereka untuk keluar dari 
kemiskinan  (lihat  Soehendra  dalam  Savitri  dan  Moeliono,  2010).  
Karena  itulah  usaha  yang  mereka  lakukan  di  antaranya  adalah 
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melakukan  migrasi  dalam  rangka  mencari  mata  pencaharian  yang 
lebih baik.   

Kemiskinan  akibat  kesenjangan  ataupun  ketiadaan 
penguasaan tanah  ini dari waktu ke waktu telah diupayakan untuk 
dikurangi, dengan berbagai program pemerintah,  khususnya  yang 
terkait dengan agraria.   Namun  tentunya diperlukan sebuah kajian 
pula,  apakah  program‐program  yang  mencoba  memperbaharui 
ketimpangan  tanah  yang  telah  terstruktur  ini  dapat  menjawab 
permasalahan kemiskinan secara masif?  
 
1.2  Kebijakan dan Program Terkait Agraria di Indonesia 

  Sejak  tahun  1960‐an,  pemerintah  Indonesia  menerapkan 
berbagai  skema  untuk  mengatasi  kemiskinan  dan  kesenjangan 
penguasaan  tanah.  Program  land  reform,  transmigrasi,  skema 
Perusahaan  Inti  Rakyat  (PIR),  Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT),  Jaring 
Pengaman Sosial (JPS) dan berbagai program sektoral lainnya telah 
diluncurkan. Adapun program nasional yang terkait dengan tanah di 
antaranya  adalah  land  reform  di  tahun  1960‐an,  Proyek  Nasional 
Agraria  Swadaya  (Pronas)  tahun  1998‐an,  Program  Redistribusi 
Tanah  melalui  Program  Pembaruan  Agraria  Nasional  tahun  2007‐
2014,    dan  yang  paling  akhir  adalah  Program  Larasita  (Layanan 
Masyarakat untuk Sertipikat Tanah). Sasaran dari program tersebut 
beragam,  mulai  dari  administrasi  pertanahan,  memindahkan 
penduduk  dari  tempat  padat  ke  tempat  yang  masih  kosong, 
formalisasi  atau  legalisasi  tanah‐tanah  yang  dikuasai  masyarakat, 
penurunan  angka  kemiskinan  sekaligus  mengurangi  kesenjangan 
penguasaan tanah hingga program yang hanya memfokuskan pada 
pengurangan angka kemiskinan melalui usaha ekonomi produktif.6 

                                                 
6Yang  di  antaranya  dilakukan  melalui  sertifikasi  tanah  secara 

individual, dengan tujuan agar masyarakat miskin dapat menjadikan tanah 
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  Di  antara  upaya‐upaya  yang  terkait  dengan  kepemilikan 
tanah  dan  akses  masyarakat  miskin  salah  satunya  adalah  upaya 
sistematis  melalui  “Pembaruan  Agraria”  atau  ”Reforma  Agraria”. 
Seperangkat  peraturan  perundang‐undangan  sebagai  dasar 
kebijakan  pembaruan  agraria  telah  dikeluarkan  di  era 
reformasi;diantaranya  adalah  TAP  MPR  No.  IX/MPR/2001  tentang 
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam.  

  Menariknya, di era Reformasi, sempat terjadi tarik menarik 
antara pemerintah pusat dan daerah dalam kewenangan di bidang 
pertanahan.  Ketika  pada  saat  dikeluarkan  UU  No.  22  Tahun  1999 
tentang  Otonomi  Daerah,  kewenangan  bidang  pertanahan 
termasuk  pada  kewenangan  yang  diserahkan  pada  pemerintah 
daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  Kemudian 
penyerahan  kewenangan  ini  ”dikoreksi’  dengan  UU No.  23  Tahun 
2004  tentang Perubahan UU No. 22 Tahun  1999  tentang Otonomi 
Daerah yang selain mengubah istilah kewenangan menjadi ”urusan” 
juga  mengembalikan  bidang  pertanahan  ke  tangan  pemerintah 
pusat. Padahal  sejak  tahun 2001,  telah banyak Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota yang membentuk Dinas Pertanahan sendiri sebagai 
pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 tersebut (Murhaini, 2009).  
Dengan dikembalikannya kewenangan bidang pertanahan menjadi 
urusanpemerintah  pusat,  Badan  Pertanahan  Nasional  kemudian 
tetap menjadi ’motor’ pelaksana bidang pertanahan, dengan Kantor 
Wilayah Provinsi dan Kabupaten sebagai pelaksana di daerah.   

  BPN di era Reformasi pun mulai mencoba mereformasi diri, 
di  bawah  kepemimpinan  Kepala  BPN  Joyo  Winoto,  dan  sesuai 
dengan  visi  misi  Presiden  terpilih  kemudian  mulai  menjajaki  dan 
bahkan menjalankan program Pembaruan Agraria.  Dasar hukumnya 
selain  UUD  dan  UUPA  adalah  TAP  MPR  No.  IX  Tahun  2001.  

                                                                                                         
mereka  sebagai  agunan untuk meminjam modal di bank  yang  tujuannya 
diharapkan untuk usaha ekonomi produktif. 
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Meskipun  demikian,  sebetulnya  aturan  pelaksana  khusus  (dalam 
bentuk Peraturan Pemerintah atau bentuk lain sebagai pelaksanaan 
dari  UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok‐pokok 
Agraria) dari Reforma Agraria belum dikeluarkan.7 

  Sementara  itu,  di  tingkat  pelaksanaan,  ‐‐meski  belum  ada 
aturan hukum pelaksana UUPA yang  jelas–pemerintah  justru  telah 
mewujudkan  pembaruan  agraria  ini  melalui  suatu  program  yang 
disebut dengan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau 
Reforma Agraria  (RA). Suatu program nasional –yang diharapkan–
lintas  sektor,  pada  intinya  akan  melakukan  redistribusi  tanah  dan 
juga  memberikan  kepastian  penguasaan  hak  atas  tanah.  Disebut 
lintas sektor, karena obyek tanah pada PPAN/RA tidak hanya tanah‐
tanah di bawah yuridiksi Badan Pertanahan Nasional (BPN) seperti 
tanah yang Hak Guna Usahanya telah berakhir, atau yang diketahui 
tidak  dimanfaatkan  (terlantar);  melainkan  juga  mencakup  tanah‐
tanah  yang  ada  di  dalam  pengelolaan  Kementerian  Kehutanan, 
seperti  tanah  eks‐HPH  yang  habis  masa  berlakunya  (tanah  Hutan 
Konversi).  Selain  itu,  ciri  PPAN/RA  yang  membedakannya  dengan 
program terdahulu adalah formula penguatan aset (pemberian hak) 
dan  pembukaan  akses  (modal  dan  pasar).  Program  ini  harus 
melibatkan  institusi  lainnya  diluar  Badan  Pertanahan  Nasional, 
seperti  Kementerian  Pertanian  (Dirjen  Perkebunan),  Kementerian 
Perindustrian dan Perdagangan dan lainnya.   

                                                 
7Rancangan Peraturan Pemerintah  (RPP)  tentang Reforma Agraria 

merupakan draft rancangan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional 
melalui proses diskusi public dan semiloka nasional di beberapa tempat di 
Indonesia.    Hingga  awal  2012,  RPP  RA  ini  masih  belum  juga  disahkan 
menjadi  suatu  peraturan  pelaksana  dari  program  Reforma  Agraria, 
akibatnya program yang berjalan sekarang hanya didasarkan pada aturan 
PP lama yaitu PP No. 224 Tahun 1961 tentang Land Reform, yang di Bab VI 
buku ini dianalisis perbedaannya secara lebih mendalam. 
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  Berbagai kisah sukses tentang program ini kemudian diklaim 
oleh  pemerintah.  Diantaranya  ketika  tahun  2009,  dalam  masa 
kampanye untuk pemilihan presiden  kedua  kalinya, di dalam  iklan 
”program land reform”‐nya Susilo Bambang Yudhoyono, mengklaim 
bahwa  sepanjang  tahun 2005 – 2008  telah diredistribusikan  tanah 
seluas 349.519 hektar sedangkan selama kurun waktu  1961 – 2004 
hanya mencapai 54.500 hektar tanah. Data lain yang telah disajikan 
pemerintah di dalam laporannya kepada International Conference on 
Agrarian  Reform  and  Rural  Development  (ICARRD)  yang 
diselenggarakan  oleh  FAO  di  Brazil  pada  tahun  2006  mencatat 
bahwa  sepanjang  tahun  1962‐1967,  di  mana  program  land  reform 
 dijalankan,  telah  diredistribusikan  tanah  seluas  801.317  hektar 
kepada 847,912 kepala keluarga (KK).  Sedikit berbeda, data terbaru 
yang  dikutip  dari  Rencana  Strategis  BPN  2010‐2014  menunjukkan 
perkembangan  luasan  tanah  yang  berhasil  diredistribusikan 
meningkat rata‐rata per tahunnya sebesar 250%.   Jika kurun waktu 
tahun  1961‐2004  BPN  “hanya  berhasil”  meredistribusikan  seluas 
26.200  hektar  tanah  per  tahunnya;  maka  dalam  kurun  waktu 
pelaksanaan  program  Reforma  Agraria  yaitu  kurun  waktu  2005‐
2008  telah  berhasil  meredistribusikan  91.925  hektar  tanah  setiap 
tahunnya.  Meskipun dari sisi luasan keseluruhan dalam kurun waktu 
1961‐2004  pemerintah  telah  berhasil  meredistribusikan  1.153.685 
hektar  tanah;  dibandingkan  kurun  waktu  2005‐2008  yang  baru 
meredistribusikan  sebesar  367.701  hektar  (Renstra  BPN,  2010  – 
2014). 

  Jika  dikaitkan  dengan  rencana  penggunaan  wilayah  di 
Indonesia, data BPN (2001) yang dikutip oleh Lokollo, dkk (2007: IV‐
9) menunjukkan bahwa dari  191  juta hektar  tanah yang  tersedia di 
Indonesia,  proporsi  peruntukkan  sesuai  dengan  Rencana  Tata 
Ruang  dan  Wilayah  adalah  35,4  (67  juta  hektar)  untuk  zona 
konservasi, dan 64,6% (123  juta hektar) untuk zona kultivasi.   Masih 
dalam  kajian  yang  sama  menemukan  bahwa  18,4%  atau  12  juta 



Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan | 13 

hektar tanah di zona konversi telah dimanfaatkan, dan 57,7% atau 71 
juta hektar tanah di zona kultivasi belum dimanfaatkan.   Data BPN 
juga menyebutkan bahwa ada tanah terlantar seluas 7,3 juta hektar 
yang terdiri dari (Renstra BPN, 2010‐2014): 

1. Tanah  terdaftar  (tanah  yang  sudah  memiliki  sertipikat)  seluas 
3.064.003 hektar. 

2. Tanah  yang  sudah memperoleh  dasar penguasaan  tapi  belum 
memperoleh hak seluas 4.322.286 hektar. 

Dengan  melihat  data‐datatersebut  “seolah”  menunjukkan  bahwa 
masih  terbuka  luas  pengembangan  tanah  pertanian  baru  dengan 
luasan  tidak kurang dari 71  juta hektar atau  tanah yang bisa diberi 
hak seluas 7,3 juta hektar.  Tentunya kajian‐kajian dan data ini perlu 
dianalisa lebih dalam, karena hal ini juga menyangkut asumsi‐asumsi 
di belakang program‐program redistribusi tanah (termasuk program 
PPAN/RA) bahwa masih banyak tanah yang bisa dimanfaatkan dan 
diredistribusikan  kepada  kelompok masyarakat miskin.   Apakah di 
lapangan memang tanah‐tanah  ini adalah tanah negara yang betul‐
betul  dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup 
pengelolanya,  ataukah  mungkin  tanah  ini  sudah  ada  pemiliknya, 
atau  tidak  bisa  diolah  atau  termasuk  dalam  wilayah  hutan  yang 
dilindungi?  

  Dalam  perkembangannya,  pengamat  agraria  menilai 
program ini berjalan amat lamban yang disebabkan oleh  empat hal. 
Pertama, program ini disandarkan pada Badan Pertanahan Nasional 
(BPN),  sebuah  lembaga  pemerintah  non‐departemen  yang  dinilai 
’kurang kuat’ untuk menjalankan agenda besar ini. Kedua, telah ter‐
jadi  ego  sektoral  antar‐kementerian  sektoral  yang  mengelola 
sumber daya alam sehingga hambatan birokrasi menjadi dominan. 
Ketiga,  belum  tersedianya  payung  hukum  untuk  menjalankan 
program  yang  lintas  sektoral  tersebut.  Keempat,  lemahnya 
dukungan organisasi masyarakat sipil akibat proses PPAN/RA yang 
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cenderung  tertutup  bagi  proses  partisipasi  dan  kritik  masyarakat 
(KPA, 2009).  
 
Permasalahan Hukum dan Kelembagaan Program-program 
Reforma Agraria 

  Sebetulnya  hambatan  utama  dari  berbagai  program 
Reforma  Agraria  yang  pernah  dijalankan  adalah  masih  kurang 
kuatnya landasan hukum, secara normatif dan paradigmatis (terkait 
dengan tujuan akhir program) serta masih  lemahnya kelembagaan, 
baik dari sisi  lembaga pelaksana maupun koordinasi antar  lembaga 
terkait.    UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Pokok‐Pokok  Agraria 
(selanjutnya  UUPA),  belum  sepenuhnya  dapat  mewadahi 
pelaksanaan  program‐program  yang  dicanangkan,  tidak  semata 
karena  belum  adanya  aturan  pelaksana  setingkat  Peraturan 
Pemerintah  (PP);  namun  juga  dalam  praktiknya  UUPA  masih 
di’terjemahkan’ secara berbeda oleh sektor yang berbeda, tentunya 
demi  kepentingan  masing‐masing  sektor.    Disinilah  kerancuan 
hukum  menjadi  semacam  ’benang  kusut’  yang  perlu  dibenahi 
terlebih  dahulu  sebagai  prasyarat  berhasilnya  program  Reforma 
Agraria.  Belum pula ditambah situasi ”kebekuan” UUPA sepanjang 
pemerintahan  Orde  Baru,  yang  menjadikan  kerja  pengelolaan 
agraria sebagai kerja tertib administratif semata; menjadikan  ’bola’ 
pengelolaan sumber daya agraria menyebar ke sektor‐sektor khusus 
(kehutanan,  pertambangan);  sehingga  saat  ini  sudah  terlalu  sulit 
untuk  ’mengembalikan’  pengelolaan  sumber  daya  agraria  ini  ke 
’jalur’ yang dulu pernah ditetapkan dalam UUPA. 

  Kajian  Evers  (2002)  dan  SMERU  (2002)  pun  semakin 
menguatkan pendapat bahwa ada permasalahan  institusional yang 
harus  dibereskan  dalam  konteks  administrasi  pertanahan.    Belum 
lagi  permasalahan  semakin  kompleks  dengan  diberlakukannya 
sistem desentralisasi pemerintahan  tahun  1999 yang direvisi  tahun 
2003, yang memperlihatkan tarik menarik kewenangan administrasi 
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pertanahan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah 
(kabupaten/kota).  Selain  itu,  evaluasi  terhadap  pelaksanaan 
PPAN/RA  diperlukan  untuk  melihat  keterkaitan  antara  upaya 
pemberian  akses  tanah  atau  lahan  dengan  upaya‐upaya 
pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lainnya. 

  Selain itu, hingga saat ini, karena proses marginalisasi petani 
dan penggarap yang berujung pada pemiskinan sebagaimana telah 
diuraikan sebelumnya, seringkali wacana pembaruan agraria hanya 
dimonopoli  oleh  aktivis  yang  bertujuan  untuk  memperjuangkan 
nasib  mereka  (advokasi);  dan  sangat  jarang  sekali  diskusi 
pembaruan agraria  ini “dikembalikan” pada diskusi akademis (lihat 
White, 2009).  
 
1.3 Preposisi Dasar Penelitian 

  Terkait dengan persoalan agraria, ada setidaknya beberapa 
permasalahan berdasarkan fakta di dalam ranah kajian agraria yang 
dapat diangkat dalam  latar belakang penelitian  ini, yaitu: pertama, 
ada berbagai bentuk ketidak‐adilan agraria, berupa ketiadaan akses 
rakyat miskin terhadap sumber daya agraria; kedua, banyak konflik 
terjadi  di  dalam  maupun  antar  sektor  yang  diberi  kewenangan 
mengelola  sumber  daya  agraria;  ketiga,  semakin  tingginya 
kesenjangan  penguasaan  tanah  pertanian  di  wilayah  pedesaan 
karena  berbagai  sebab  konversi  tanah  (menjadi  pemukiman, 
industri,  jalan,  perkebunan,  dan  lain‐lain);  keempat,  bagi  orang 
miskin di perkotaan, banyak dari mereka  terpaksa  tinggal di  tanah 
atau lahan marginal, atau terpaksa menempati tanah terlantar yang 
tidak digunakan.   

  Kondisi‐kondisi  ini  jelas  bukan  merupakan  suatu  kondisi 
yang  berdiri  sendiri,  dan  ada  dengan  sendirinya;  tapi  merupakan 
sebuah  kondisi  yang  tercipta  dari  berbagai  perubahan  dalam 
masyarakat;  ditambah  berbagai  dorongan  dan  tekanan  yang 
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membentuk  berbagai  kebijakan  pemerintah,  dan  beragam  bias 
kepentingan dalam pelaksanaan hukum dan  kebijakan.   Meskipun 
berbagai kebijakan atau aturan hukum itu ditetapkan dengan tujuan 
baik,  namun  sebagaimana  kajian  sosio‐legal  mempercayainya, 
hukum  tidak  bisa  terlepas  dari  berbagai  aspek  sosial  yang  ada  di 
dalam ruang yang sama dengannnya; hukum akan selalu bergerak, 
dan  tidak  pernah  diam  di  ruang  hampa  yang  berbeda  dengan 
masyarakat yang mempengaruhinya (Irianto (ed.), 2009).   

  Dalam berbagai  kajian  yang  sama pula,  rekomendasi  yang 
paling  banyak  diajukan  di  antaranya  adalah:  pertama,  memikirkan 
ulang  paradigma  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  ada  dalam 
cita‐cita  UUD  (“untuk  sebesar‐besarnya  kemakmuran  rakyat 
Indonesia”) dan realitas dalam pelaksanaannya; kedua, mereformasi 
institusi‐institusi negara yang diberi kewenangan mengelola sumber 
daya agraria, ditambah merestrukturisasi hubungan‐hubungan yang 
terjadi  antar  institusi  yang  ada;  ketiga,  melakukan  upaya  khusus 
melalui  reforma  agraria,  yaitu  dalam  rangka  mengurangi  ketidak‐
adilan  dan  kesenjangan  dalam  pemilikan,  penguasaan  dan 
pemanfaatan sumber daya agraria.8 

                                                 
8Hak  kepemilikan  dalam  konsep  hukum  kebendaan  dan  hukum 

agraria merupakan hak tertinggi yang diberikan oleh negara kepada warga 
negara,  juga  merupakan  hak  paling  dasar  dari  warga  negara  untuk 
menguasai  properti  (bendaberupa  tanah  dan/atau  bangunan  di  atas 
tanah);  sementara  penguasaan  merupakan  jenis  hak  lain  yang  bisa 
diberikan  negara  kepada  seseorang,  maupun  tanpa  pemberian  hak  oleh 
negara  (menguasai  benda  tertentu  berarti  memiliki  kontrol  atas  fisikal 
benda tersebut, dan tidak selalu berarti mempunyai hak secara legal); hak 
pemanfaataan  merupakan  jenis  hak  yang  diberikan  negara  melalui  hak 
pakai, hak guna bangunan, hak pengusahaan, untuk mengambil manfaat 
atas sumber daya agraria, yang biasanya berada di atas maupun di dalam 
tanah. 
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  Upaya  khusus  melalui  reforma  agraria  ini  penting  dari  sisi 
hukum karena selain bertujuan memberi sumber penghidupan yaitu 
tanah  ataupun  bentuk  properti  lainnya;  juga  bertujuan  untuk 
memberikan kepastian  legal terhadap tanah atau properti tersebut 
dengan menambahkan  titel  atau  alas hak  yang paling  tinggi  yang 
dikenal  dalam  hukum  kita,  yaitu  hak  milik.    Hak  milik  atau 
kepemilikan  ini  secara  legal  akan  otomatis  memberikan  manfaat 
(hak pemanfaatan atau pengelolaan) dan kontrol (hak penguasaan) 
terhadap  properti  mereka.    Namun  tentunya  kita  perlu  melihat 
apakah  implementasi  di  lapangan  sesuai  dengan  apa  yang  telah 
ditetapkan  dalam  kebijakan? Apakah  respon masyarakat  terhadap 
program‐program  terkait  tanah  akan  positif  atau  jangan‐jangan 
program  ditanggapi  secara  berbeda  di  level  masyarakat  karena 
berbagai sebab (sosial‐budaya‐ekonomi‐politis). 

  Menjadi  menarik  ketika  di  era  reformasi  ini  pintu  reforma 
agraria yang selama ini seolah dipeti‐eskan, dibuka kembali, bahkan 
mendapat  dukungan  politis  yang  cukup  kuat  dari  pemerintahan 
yang berkuasa.  Tentunya ada banyak prekondisi yang harus dicapai 
sebelum  kebijakan  reforma  agraria  ini  dapat  terlaksana.    Setelah 
sekian  lama,  UUPA  sebagai  payung  dari  pelaksanaan  pengelolaan 
agraria,  termasuk  reforma  agraria,  sebetulnya  ‘terbengkalai’  dan 
telah menciptakan suatu kondisi pengelolaan  sumber daya agraria 
yang  hingga  sekarang  masih  ada  (sektoral,  administratif, 
mementingkan  formalitas dibanding keadilan substantif);  tentunya 
sebuah  kajian  evaluatif  atas  kebijakan  agraria  yang  dijalankan, 
melalui  pintu  salah  satu  program  reforma  agraria  yang  dijalankan 
pemerintah,  akan  menjadi  penting  untuk  melihat  keseluruhan 
proses  dan  output  kebijakan  agraria  secara  lebih  menyeluruh, 
sehingga  dapat  dilihat  kelebihan  dan  kekurangannya,  tentunya 
untuk perbaikannya di masa yang akan datang. 

  Prekondisi di  level negara/state berupa  aturan hukum dan 
kebijakan, serta kelembagaan pelaksana pengelolaan sumber daya 
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agraria; tentunya tidak akan bermakna lebih apabila tidak pula dikaji 
mengenai dinamika yang terjadi di dalam masyarakat sendiri dalam 
merespons  program  atau  kebijakan  yang  diterapkan  pemerintah 
yang berpengaruh  terhadap kehidupan mereka. Dari  sisi prior‐text 
(konteks  sebelum  hukum  dibuat),  bagaimana  kondisi  maupun 
praktik  pengelolaan  dan  kepemilikan  tanah  yang  ada  di  dalam 
masyarakat  tersebut  berpengaruh  pada  kehidupan  mereka, 
misalnya  pengaturan  hak  adat  atau  hak  komunal  atas  tanah, 
termasuk  proses‐proses  perpindahan  tanah‐tanah  adat  dalam 
sejarahnya  ke  tangan  lain,  jika  memang  terjadi.    Dalam  konteks 
paska aturan hukum dibuat, dan pada saat diimplementasikan, juga 
tidak akan  terlepas dari dinamika masyarakat  itu  sendiri. Dinamika 
ini  bisa  dilatarbelakangi  oleh  pengaruh  internal  seperti  budaya 
setempat, ataupun cara pandang masyarakat  tentang sesuatu hal, 
adat  istiadat;  hingga  ke  pengaruh  eksternal  seperti  pola 
konsumerisme,  atau  bahkan  (lagi‐lagi)  kebijakan  pemerintah 
menjadi  salah  satu  penyebab  eksternal  dari  dinamika  masyarakat 
dalam merespons program‐program ini. 

  Preposisi‐preposisi di atas akan menjadi pintu masuk dalam 
penelitian ini, bahwa ada kondisi‐kondisi yang sudah banyak diteliti, 
bahkan telah diuji‐cobakan berbagai program yang ditujukan untuk 
memecahkan  berbagai  masalah  yang  telah  diungkapkan  di  atas. 
Namun  tentunya  dalam  latar  belakang  ini  Tim  Peneliti  akan 
mencoba mengelaborasi lebih lanjut dari preposisi‐preposisi di atas, 
sehingga  jelas  apa  yang  melatar‐belakangi  pemilihan  masalah 
reforma agraria ini sebagai fokus penelitian. 
 
1.4  Masalah Penelitian 

Kebijakan  pembaruan  agraria  atau  reforma  agraria 
merupakan  kebijakan  yang  khusus,  yang  pendulum  paradigmatis 
hingga  implementasinya  bisa  dibawa  kemanapun,  sesuai 
’kepentingan’ penggagas kebijakan tersebut.  Sejatinya, pembaruan 
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agraria  atau  reforma  agraria  adalah  sebuah  upaya  sistematis  baik 
oleh  pemerintah  maupun  masyarakat,  yang  bertujuan  untuk 
mengubah ketidak‐adilan berupa kesenjangan struktur penguasaan 
dan pemanfaatan tanah melalui proses redistribusi, hingga kepada 
upaya‐upaya  lanjutan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan 
kesejahteraan rakyat.      

Kondisi yang ada sekarang adalah banyak orang miskin tidak 
menguasai  (dalam  artian  memiliki  dan  memanfaatkan)  tanah  di 
perdesaan karena berbagai sebab, di antaranya kebijakan yang tidak 
lagi mendukung sektor pertanian, perubahan sosial‐kultural wilayah 
perdesaan,  dan  terambilnya  tanah‐tanah  milik  rakyat,  individual 
maupun komunal, untuk kepentingan sosial (”fungsi sosial”) di era 
sebelumnya,  sebagai  konsekuensi  konsep  ’penguasaan  sumber 
daya  agraria’  oleh  negara.    Ketika  perdesaan  tidak  menjanjikan 
kehidupan yang baik, mereka kemudian berurbanisasi ke perkotaan, 
dengan  kondisi  yang  juga  tidak  lebih  baik,  karena  banyak  yang 
kemudian  terjebak  dalam  informalitas  dan  ilegalitas,  baik  dari  sisi 
pemilikan  properti  (mendirikan  rumah  di  tanah‐tanah  terlantar) 
maupun  dari  sisi  pekerjaan  (pekerjaan  informal,  bahkan  ilegal).   
Meskipun hanya merupakan salah satu  indikator untuk kemiskinan, 
kepemilikan,  penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah  dan  bangunan 
secara  legal  bagi  orang  miskin  di  perdesaan  dan  perkotaan  akan 
memberikan keamanan dalam mata pencaharian mereka.   Namun, 
pemberian  sekedar  lahan/tanah  tanpa  ada  program  penunjang 
lainnya tentunya tidak akan membawa dampak perubahan apapun 
bagi orang miskin di perdesaan dan perkotaan. 

Sementara  dari  sisi  hukum  dan  kelembagaannya,  UUPA 
sebagai  payung  aturan  hukum  pengelolaan  sumber  daya  agraria 
yang  telah  terbengkalai selama 30  tahun,  telah menjadi  terpencar‐
pencar,  ke  dalam  sektor‐sektor  khusus,  seperti  kehutanan  dan 
pertambangan  yang  menjadi  kondisi  penegakan  hukum  bidang 
agraria  menjadi  seperti  sekarang  (sektoral,  administratif,  dan 
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mementingkan  formalitas  dibanding  keadilan  substantif).  
Dibutuhkan upaya yang besar untuk menjalankan sebuah program 
Reforma Agraria di tengah kondisi hukum agraria yang bisa dibilang 
tidak efektif dalam faktanya. 

Sebagai  sebuah  kebijakan  yang  komprehensif,  program 
pembaruan agraria  (PPAN/RA) yang dicanangkan di era Reformasi 
membawa  perubahan  signifikan,  tidak  semata  dari  sisi  wacana 
akademis,  namun  dari  sisi  kebijakan  yang  cukup  penting  dalam 
perkembangan hukum maupun wacana hukum  agraria.   Dinamika 
internal dalam negeri (setting sosio‐legal), hingga ke pengaruh dari 
luar  (rejim  ekonomi  internasional  maupun  rejim  hak  asasi 
internasional)  diramu  dengan  berbagai  faktor  pendorong  dan 
penghambat  implementasi  program  (lokal  dan  nasional)  akan 
membentuk program maupun kebijakan  ini ke arah yang bisa  saja 
menjadi berbeda dari yang ditetapkan di awalnya.  Begitupun ketika 
aturan normatif, diterjemahkan secara berbeda dari tujuan awalnya, 
sehingga  terjadi  bias‐bias  kepentingan  sektoral  di  dalam 
pelaksanaannya. 

  Meskipun, dari sisi  tekstual hukum kebijakan agraria diatur 
di  dalam  Pasal  33  ayat  3  UUD  1945,  sebagai  kerangka  besar 
pengelolaan  sumber daya alam,  termasuk  sumber daya agraria, di 
Indonesia; pada kenyataannya banyak faktor yang dapat membawa 
kesenjangan  dari  arah  tujuannya,  tidak  hanya  dari  sisi  kelemahan 
hukumnya  secara  normatif,  juga  dari  sisi  kelembagaan  pelaksana 
hingga  koordinasi  dengan  sektor  lain,  sampai  ke  persoalan 
implementasinya di lapangan.  Karena itulah penelitian ini dirancang 
sedemikian  rupa,  sebagai  suatu  upaya  merekam  perkembangan 
penting  dalam  babak  pembaruan  agraria  atau  reforma  agraria  di 
negara  Indonesia,  sekaligus  melihat  sejauh  mana  program  atau 
kebijakan  yang  dicanangkan  tersebut  dilaksanakan  di  dalam 
praktiknya di lapangan. 
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  Studi  ini mempunyai cakupan mulai dari memahami desain 
kebijakan  Program  Pembaruan  Agraria  Nasional  (PPAN)  atau 
Reforma  Agraria  (RA)  hingga  implementasi  di  lapangan  (proses 
hingga  outputnya).  Dalam  hal  kebijakan,  akan  dilihat  bagaimana 
kebijakan  redistribusi  tanah  ini  dicanangkan,  serta  berbagai 
perdebatan  yang  ada  dalam  kebijakan  tersebut.    Kebijakan 
Pembaharuan Agraria, termasuk dua program utama dari PPAN/RA 
yaitu distribusi dan sertifikasi tanah serta reforma akses, akan dikaji 
secara  komprehensif;  mulai  dari  latar  belakang  pembentukan, 
asumsi‐asumsi  di  balik  penetapan  program,  setting  politik  tingkat 
nasional maupun  lokal  yang dapat mendukung  atau menghambat 
program,  wacana  tentang  resistensi  dan  dukungan  terhadap 
program.  Studi ini juga akan menganalisis kelemahan dan kelebihan 
program,  khususnya  dari  sisi  kelembagaan  dan  koordinasi  antar 
lembaga (kesulitan Bappenas dan BPN dalam pelaksanaan program, 
koordinasi dengan sektor lain).  PPAN/RA dalam studi ini merupakan 
salah  satu  jalan  untuk  menganalisis  secara  lebih  makro  kebijakan 
pembaruan agraria yang telah dilaksanakan selama ini.   
 
1.5  Pendekatan dan Metodologi 

Mengkaji  mengenai  hukum  dan  kebijakan  membutuhkan 
sebuah pemahaman bahwa hukum tidak sekedar apa yang tertulis 
dalam peraturan perundang‐undangan, namun bagaimana konteks 
yang  lebih  luasnya,  yaitu  kebijakan  yang  terkait  dengan  substansi 
hukum  itu  dirumuskan,  diserahkannya  kewenangan  pada  institusi 
tertentu,  hingga  ke  persoalan  mengenai  bagaimana  kebijakan  itu 
dikoordinasikan  dan  diimplementasikan.    Hukum  dan  kebijakan 
merupakan  satu  kesatuan  yang  berjalin  erat  sebagai  sebuah  teks 
dan konteks yang diimplementasikan dalam program tertentu. 

 Terkait dengan cara untuk mengkaji mengenai hukum dan 
kebijakan tertentu ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian  ini.  Untuk  mengkaji  mengenai  proses  perancangan 
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sebuah  kebijakan,  yang  dalam  hal  ini  adalah  Reforma  Agraria, 
dilakukan  melalui  dua  cara,  yaitu  melalui  penelusuran  fakta 
dokumen  hukum  dan  penelusuran  proses  di  tingkat  negara 
(peraturan  perundang‐undangan  yang  mendukung  maupun 
menghambat),  rangkaian  persiapan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di 
tingkat kelembagaan, hingga ke proses verifikasi peristiwa‐peristiwa 
yang terjadi di seputar penetapan program, yang dalam hal ini yaitu 
program Reforma Agraria  yang dijalankan pada era pemerintahan 
Susilo Bambang Yudhoyono. 

Penelusuran  fakta  dan  dokumen  hukum  dan  kebijakan 
merupakan salah satu metode yang dilakukan di dalam pendekatan 
antropologi kebijakan (anthropology of policy) di mana teks hukum 
atau teks yang memuat kebijakan pemerintah diperlakukan sebagai 
“cultural  text”  (Shore  and  Wright,  1997:  15).    Perbedaan  dengan 
metode yang digunakan penelitian ini adalah bahwa di dalam proses 
analisis  data,  teks  hukum  atau  teks  yang  memuat  kebijakan 
pemerintah  tetap  dianggap  sebagai  teks  yang  otoritatif,  yang 
mempunyai  legitimasi  dan  kewenangan  untuk  mendelegasikan 
“kekuasaan”  yang  dimiliki  negara  kepada  institusi‐institusi  negara 
tertentu.  Dalam konteks ini pula penelitian ini setuju dengan Shore 
and  Wright  (1997)  maupunHall,  Hirsch  dan  Tania‐Murray  Li  (2011) 
bahwa  teks‐teks  ini  telah  berfungsi  sebagai  teks  yang  “empower 
some  and  silence others”  (Shore  and Wright,  1997:  15)  atau dalam 
bahasa  Hall,  Hirsch  dan  Li  “exclude  others”  (Hall,  Hirsch,  dan  Li, 
2011). 

Dari sisi hukum hal ini tentunya dapat dijelaskan secara lebih 
mudah, karena teks hukum dianggap dibuat oleh wakil‐wakil rakyat 
yang diberi “kekuasaan” oleh rakyat untuk mewakili mereka dalam 
mengelola  negara,  kekuasaan  inilah  yang  kemudian  didelegasikan 
secara  lebih  lanjut, dalam bentuk konstitusi yang menjadi “kontrak 
dasar”  antara  negara  dengan  rakyat,  kepada  lembaga‐lembaga 
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(institusi)  negara  dalam  menjalankan  fungsi  kenegaraan  dan 
pemerintahan negara sehari‐hari. 

Jelas bahwa para “wakil rakyat” ini dalam pendekatan sosio‐
legal  studies  bukanlah  entity‐entity  yang  seragam  baik  dari  segi 
pemikiran  ideologis,  maupun  kepentingan.  Hukum  dan  kebijakan 
dalam  konteks  ideologis  merupakan  salah  satu  jalan  untuk 
memperlihatkan  “kecenderungan”  ideologi  tertentu  yang  dianut 
pemerintahan  yang berkuasa.   Hal  ini dijelaskan dengan baik oleh 
Wright dan Shore (1997: 11): 

“...policy  serves  as  a  mechanism  for  disguising  identity  of 
decision  makers.  Hence,  defining  a  course  of  action  as 
‘official policy’ of the government (or organization) serves to 
make decision making more generalized, more  impersonal, 
bureucratic  and  anonymous.  ...  policy  can  serve  to  cloak 
subjective ideological and arguably highly ‘irrational’ goals in 
the guise of rational, collective, universalized objectives” 

Pendekatan  antropologi  kebijakan  menjadi  penting  untuk 
menjelaskan  sekedar  teks hukum  yag  sifatnya  kaku dan normatif, 
menjadi sebuah rangkaian kejadian yang berhubungan satu dengan 
yang  lainnya  membangun  sebuah  argumentasi  pemihakan  atas 
ideologi  maupun  tujuan  yang  diharapkan  dari  perumusan, 
perencanaan,  penetapan  dan  pelaksanaan  program  pemerintah 
tertentu.    Dalam  hukum  dan  kebijakan  tersebut,  yang  kemudian 
dianalisis dengan pendekatan antropologi kebijakan ini, hukum dan 
kebijiakan  digunakan  tidak  sekedar  sebagai  penjelasan  normatif 
tentang  program  pemerintah  tertentu,  namun  di  dalamnya  juga 
terkandung  “power  relations”  (Wright  and  Shore,  1997:  12)  antar 
institusi‐institusi  atau  aktor‐aktor  yang  terkait  dalam  proses 
perencanaan,  pencanangan,  perumusan,  penetapan  hingga  ke 
pelaksanaannya,  khususnya  dalam  hal  bagaimana  institusi‐institusi 
atau  aktor‐aktor  ini  terkoneksi  satu  dengan  yang  lainnya  melalui 
kebijakan  tertentu, bagaimana mereka bekerja  sama, atau bahkan 
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berkonflik satu dengan yang lainnya dengan mendasarkan diri pada 
klaim‐klaim  legitimasi  berdasarkan  aturan  hukumnya  masing‐
masing.   

Meskipun menganalisis konteks sebuah kebijakan9 menjadi 
amat menarik untuk melihat sisi “politis” program tertentu, namun 
Tim Peneliti berusaha untuk  tetap berpegang pada proses analisis 
yang dapat dibuktikan secara hukum melalui fakta dokumen hukum.  
Dalam proses analisis terhadap dokumen ini akan dilakukan dengan 
pendekatan hukum pula, yaitu dengan melihat sejauh mana secara 
hukum  normatif,  dokumen‐dokumen  yang  ada  tersebut  memiliki 
kekuatan hukum mengikat.  Tentunya hirarki peraturan perundang‐
undangan  menjadi  penting  untuk  melihat  “kekuatan  legitimasi” 
aturan  yang  ada.    Meskipun  diakui  oleh  Lindsey  (2002)  bahwa 
seringkali dalam konteks  implementasi aturan hukum di  Indonesia 
yang  justru  berjalan  dalam  kenyataan  adalah  aturan  hukum  yang 
didasarkan pada “grey materials” (lihat pula O’Laughlin, 2007:  136) 
atau  “black  letter  laws”  (Lindsey,  2002:  15)  berupa  surat‐surat 
edaran kepala institusi pelaksana pemerintahan ataupun jajarannya. 

Namun dalam  temuan penelitian  ini  justru black  letter  laws 
sebagaimana disebut Lindsey sebagai bagian dari “living law” (2002: 
15) dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan di  Indonesia tidak 
dapat  berkutik melawan “law by the book” yang memiliki legitimasi 
lebih  tinggi. Hal  ini diperlihatkan dari kesulitan  lembaga pelaksana 
satu program untuk melaksanakan program karena hambatan legal 

                                                 
9Seminim  mungkin  Tim  Peneliti  menggunakan  pendekatan 

“politik” , terlepas dari berbagai argumen bahwa hukum di Indonesia saat 
ini  merupakan  “produk  politik”  karena  tujuan  penelitian  ini  ingin 
memperlihatkan outcome dari proses perumusan kebijakan yang memang 
“sangat politis” bisa dibuktikan melalui penelusuran fakta dokumen hukum 
dan  analisis  kelembagaan  yang  ada  di  dalam  dokumen‐dokumen  hukum 
yang ada. 
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formal  yang  telah  membentuk  institusi  pelaksana  pengelolaan 
sumber  daya  alam  sedemikian  sektoral  dan  sulit  untuk  ditembus 
dalam  pelaksanaan  program  karena  “kekuasaan  dan  kekuatan” 
yang dimilikinya berasal dari aturan perundang‐undangan yang lebih 
tinggi  tingkatannya  yang  memberikan  kekuasaan  untuk 
“mengekslusi”  institusi  lain  dari  wilayah  yang  menjadi 
kewenangannya.  Fenomena  ini  justru  bisa  dijelaskan  melalui 
kombinasi  pendekatan  hukum  normatif  dengan  pendekatan 
antropologi  kebijakan,  karena  law  by  the  book    justru  diciptakan 
kemudian  berdasarkan  pola  relasi  institusional  yang  tercipta  dari 
hukum dan kebijakan yang telah ada sebelumnya. 

Dalam  pelaksanaan  proses  penelitian,  ketika  penelitian  ini 
dimulai, Program Pembaruan Agraria Nasional atau yang kini  lebih 
dikenal  sebagai  Program  Reforma  Agraria  sudah  dilaksanakan 
selama  4  (empat)  tahun.    Tidak  terlalu  banyak  pemberitaan  yang 
berhasil  disusuri  oleh  Tim  Peneliti,  kecuali  pada  lembaga‐lembaga 
yang  memang  memiliki  concern  khusus  terhadap  agraria,  seperti 
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).  Satu hal yang kemudian Tim 
sadari  dalam  proses  penelusuran  ini  adalah  semakin  “gencar”nya 
kajian  atau  studi  agraria  dilakukan  di  institusi‐institusi  baik 
pemerintah  maupun  non  pemerintah  dalam  sepuluh  tahun 
belakangan, baik  itu pemerintah  (BPN dan  institusi di bawah BPN 
seperti Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN) maupun di 
lembaga pendidikan tinggi yang memang memiliki “asosiasi” khusus 
dengan  tokoh‐tokoh  penggagas  pelaksanaan  Program  Reforma 
Agraria, yang berasal dari Institut Pertanian Bogor.   

Meskipun  demikian,  kajian  agraria  jelas  bukan  merupakan 
sebuah  kajian  baru  di  lembaga  ini,  pun  tidak  menjadi  semata 
monopoli  Badan  Pertanahan  Nasional  ataupun  Institut  Pertanian 
Bogor,  tapi  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pengaruh  tokoh‐tokoh 
dari  kedua  lembaga,  maupun  lembaga‐lembaga  yang  terkait  atau 
memiliki  asosiasi  khusus  dengannya  menjadi  faktor  yang 
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mempengaruhi  tarik  menarik  pemikiran  yang  terjadi  dalam 
pencanangan dan pelaksanaan program ini.   

Dalam  menelusuri  proses  perencanaan  dan  pencanangan 
hingga  ke  pelaksanaan  Program  Reforma  Agraria,  setelah  proses 
mengumpulkan  dokumen  terkait  event‐event  terkait  program  ini, 
tentunya ada proses “pemilihan” event‐event oleh Tim, karena pada 
dasarnya  kami  tidak  ingin  terjebak  pada  “kabar”  yang  tidak 
didasarkan  pada  fakta.    Menjadi  kesulitan  bagi  kami  pula  –
setidaknya untuk saat  ini–untuk mengkonfirmasi kebenaran asumsi 
–khususnya  terkait  konsep  yang  sifatnya  ideologis–dengan  pihak 
penggagas,  dalam  hal  ini  pucuk  pimpinan  negara  dan  pucuk 
pimpinan  BPN.    Karena  itulah,  Tim  hanya  berpegang  pada  fakta‐
fakta  berdasarkan  dokumen  hukum  yang  resmi,  dokumen  surat 
menyurat,  maupun  hasil  wawancara  mendalam  dan  diskusi  grup 
terfokus.    Informasi‐informasi  yang  kami  dapatkan  dalam  proses 
wawancara mendalam ataupun diskusi dengan narasumber, apabila 
tidak dapat kami temukan padanan faktanya dalam dokumen resmi 
maupun  setengah  resmi,  kami perlakukan  sebagai data  tambahan 
saja. 

Ketika  Tim Peneliti menelusuri dokumen‐dokumen hukum, 
baik  itu  berupa  peraturan  perundang‐undangan,  regulasi,  surat 
keputusan,  peraturan  lembaga,  hingga  ke  surat‐surat  edaran  dari 
instansi pelaksana, dalam hal  ini BPN, awalnya tidak terlalu mudah 
bagi Tim untuk mendapatkan dokumen‐dokumen tersebut.   Bukan 
karena  kerahasiaan  dari  dokumen  tersebut,  maupun  karena 
manajemen  pengelolaan  dokumen  yang  tidak  terlalu  baik  di 
lembaga  ini;  namun  lebih  dari  itu,  karena  memang  sedikit  sekali 
dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  untuk  mendukung  program  ini.  
Tentu  saja,  sebagai  sebuah  penelitian  yang  mengkhususkan  diri 
pada  analisis  hukum  dan  kebijakan  ini menjadi  salah  satu  kendala 
yang  cukup  berarti  bagi  kami.  Ketika  pada  akhirnya,  kami 
mendapatkan  bundel‐bundel  kumpulan  Pidato  Kepala  BPN  di 
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berbagai  acara  dan  kesempatan,  baik  itu  terkait  dengan 
pelaksanaan  tugasnya  maupun  kegiatan  seminar  atau  workshop 
semata; yang ternyata cukup banyak memuat pemikiran‐pemikiran 
–setidaknya bisa dijadikan  semacam “petunjuk” yang menjelaskan 
mengenai  latar  belakang  ideologis,  sosial  dan  kelembagaan  dari 
Program Reforma Agraria.  Tentunya sekedar “petunjuk” seperti itu 
tidaklah  terlalu  mencukupi  untuk  “secara  tegas”  menentukan  di 
posisi  mana  program  ini  diletakkan,  dari  sisi  ideologis.    Namun 
setidaknya mencukupi untuk memberikan  analisis  yang  lebih  kritis 
dari  pembaca  laporan  ini  mengenai  latar  belakang  ditetapkannya 
program ini. 

Di  tahun  pertama  penelitian  ini,  Tim  telah  melakukan 
evaluasi  dari  sisi  latar  belakang  ditetapkan  Program  Pembaruan 
Agraria Nasional atau Program Reforma Agraria;  termasuk  setting 
sosio‐legal,  posisi  paradigmatis,  gerakan‐gerakan  maupun  tokoh‐
tokoh pendukung, hingga ke praktik  implementasi program di dua 
lokasi penelitian, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Lampung.  
Kedua  lokasi  tersebut, memang disebut‐sebut di dalam  salah  satu 
dokumen pelaksanaan program yang dikeluarkan BPN tahun 2006, 
berjudul  “Selayang  Pandang  tentang  Pembaruan  Agraria  Nasional 
(Reforma Agraria)”.  Menariknya, di lapangan kami juga menemukan 
perbedaan  dalam  pelaksanaan  program,  namun  dengan  dampak 
yang  menunjukkan  persamaan,  yang  akan  dibahas  secara  lebih 
mendalam dalam laporan ini. 

Evaluasi dari sisi hukum, menjadi fokus utama dari penelitian 
di  tahun  pertama  ini.    Setting  sosio‐legal  termasuk  bagaimana 
memposisikan program  ini di dalam aliran pemikiran dan  ideologi, 
khususnya  kapitalisme  yang  seolah  telah  menjadi  “pilihan  sadar” 
negara dalam banyak kebijakan ekonominya.   Demikian pula ketika 
program ini ditekankan pada institusi‐institusi yang memiliki visi dan 
misi yang berbeda – awalnya– dengan tujuan genuine dari reforma 
agraria.   Menariknya, program  ini seolah menemukan  jawaban dari 
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kebuntuan  pemikiran  yang  mengaitkan  program  reforma  agraria 
dengan kapitalisme,  jawaban  itu salah satunya adalah konsep yang 
diajukan Hernando de Soto. De Soto adalah  seorang ahli ekonomi 
dari Peru, yang melalui bukunya “The Mystery Behind Capital: Why 
Capitalism  Triumphs  in  the West  and  Fails  Everywhere  Else”  (2000) 
mengungkap  “rahasia”  di  balik  kapital,  khususnya  dengan 
mengaitkannya dengan keberadaan property (khususnya tanah dan 
segala yang ada di atas tanah). Kemiripan program dengan konsep 
yang diberikan De Soto menjadi jawaban dari pertanyaan beberapa 
narasumber  kami,  bahwa  konsep  Landreform  plus  atau  Reforma 
Agraria=Landreform+Access  Reform,  khususnya  dalam  konsep 
“Access Reform” tidaklah dikenal dalam kajian‐kajian agraria klasik 
yang  mengaitkan  proses  mengurangi  ketimpangan  tanah  sebagai 
inti  praktik  pelaksanaan  agrarian  reform  di  banyak  negara. 
Penjelasan mengenai ini akan menjadi salah satu bagian dari analisis 
hukum,  khususnya  melihat  dari  sisi  paradigma  yang  digunakan 
dalam program atau kebijakan pemerintah.   

Selain  penelusuran  dokumen  hukum  maupun  dokumen 
lainnya  terkait  program  ini,  Tim  juga  melakukan  konfirmasi  dan 
cross‐check serta pendalaman materi dari sisi  latar belakang hingga 
perumusan  dari  sisi  aturan  hukum  kebijakan  agraria  Indonesia 
dengan  para  narasumber.    Narasumber  ini  ada  yang  diundang 
melalui  proses  diskusi  melalui  Focus  Group  Discussion  (FGD), 
diundang  secara  khusus  untuk  berbicara  dengan  anggota  Tim, 
hingga dikunjungi ke lokasi mereka. Narasumber ini terdiri dari para 
akademisi, yang berkutat di dalam kajian agraria, staf BPN, dan para 
aktivis  agraria.    Dalam  konteks  menganalisis  praktik  pelaksanaan 
program di dua  lokasi penelitian, Tim  juga telah melakukan diskusi 
khusus dan wawancara mendalam dengan  stakeholders di daerah, 
khususnya  dari  pihak  BPN  Kantor  Wilayah  Provinsi,  dan  Kantor 
Pertanahan  Tingkat  Kabupaten;  Bappeda  dan  Instansi  terkait  di 
daerah;  dan  juga  langsung  kepada  penerima  manfaat  program 
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(beneficiary), maupun narasumber di lokasi penelitian (tingkat Desa) 
yang  bukan  merupakan  penerima  manfaat  program,  hingga  ke 
tokoh‐tokoh masyarakat yang ada di lokasi penelitian.  

Dari  proses  abstraksi  implementasi  program  di  lapangan 
dengan  ide‐ide  dasar  yang  awalnya  muncul  dalam  proses 
pencanangan program Reforma Agraria,  Tim menemukan  temuan 
menarik  yang membuktikan  inti dari  kajian  sosio‐legal, bahwa  ada 
banyak  kondisi,  kepentingan  pihak  pelaksana  dan  pihak  terkait, 
hingga  ke proses negosiasi dan  kompromi dengan  tantangan dan 
hambatan  yang  muncul  di  dalam  praktik  yang  membuat  sebuah 
program pemerintah tidak  lagi seperti pada awalnya direncanakan. 
Bahwa  hukum,  atau  kebijakan,  atau  program  yang  dibuat 
pemerintah  tidak  berdiri  sendiri  di  ruang  hampa,  tapi  ada  banyak 
faktor non‐hukum yang akan mempengaruhi pelaksanaannya. Pada 
akhirnya ada bentuk‐bentuk kompromi dengan keadaan yang sulit 
yang  menyebabkan  program  tidak  lagi  secara  “bulat‐bulat” 
dilaksanakan  sebagaimana  rencana,  penyesuaian  –  atau  kami 
menyebutnya  proses  kompromi  –  ini  jelas  semakin  menguatkan 
kerangka konsep yang kami gunakan, yaitu bahwa pada akhirnya –
setidaknya hingga saat laporan ini dibuat dan dalam pelaksanaannya 
di  lokasi  yang  kami  kunjungi–programini  tidak  lebih  dari  sekedar 
proses “legalisasi” tanah, melalui sertifikasi.   

Untuk memberikan penjelasan dari hasil  temuan  lapangan, 
maka buku hasil  laporan penelitian  ini disusun dengan  sistematika 
sebagai berikut.  Bab pertama tentunya menjelaskan mengenai latar 
belakang  dan  preposisi  yang  digunakan  oleh  Tim  untuk 
merumuskan permasalahan dan pertanyaan penelitian.   Kemudian 
bagian  ini  juga menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan 
dalam  penelitian,  cara  pengumpulan  data,  cara  pemilihan  dan 
analisis data, lokasi penelitian, hingga ke sistematika penulisan buku 
laporan ini. 
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Bab  kedua  menjelaskan  mengenai  konsep‐konsep  yang 
digunakan  dalam  penelitian  ini,  khususnya  menjelaskan  mengenai 
definisi  dan  konsep  Landreform  dan  Agrarian  Reform,  serta 
perbedaan  antara  keduanya  yang  dilanjutkan  dengan  uraian 
mengenai  praktik  yang  dilakukan  di  beberapa  negara.    Bagian  ini 
juga  menjelaskan  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  genuine 
agraria  reform, dan bagaimana  sebuah  konsep  seperti  kapitalisme 
yang  diusung  De  Soto  bisa  “ditempatkan”  dalam  konsep 
kepemilikan tanah yang dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan. 

Bagian  selanjutnya,  yaitu  bagian  ketiga  menjelaskan 
mengenai Kebijakan Agraria  yang pernah diterapkan di  Indonesia, 
baik  sebagaimana  disebutkan  dalam  UUD  1945,  sesuai  dengan 
tujuan  Pancasila;  maupun  di  dalam  Undang‐Undang,  utamanya 
dalam Undang‐undang Pokok Agraria (UUPA).  Di dalam Bab ini pula 
akan digambarkan perjalanan program‐program terkait agraria yang 
pernah dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa sepanjang sejarah 
berdirinya Republik Indonesia. 

Dari  kebijakan  yang  lebih  umum,  laporan  ini  dalam  bab 
selanjutnya  kemudian  menjelaskan  tentang  Program  Pembaruan 
Agraria Nasional  (PPAN)  atau  yang  lebih dikenal  sebagai Program 
Reforma  Agraria  (RA)  yang  dilaksanakan  pemerintah  di  bawah 
kepemimpinan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  mulai  dari 
proses pencanangan dan persiapannya, sebagai analisis dari setting 
sosio‐legal program ini.  Analisis difokuskan pada proses identifikasi 
aktor‐aktor kunci dalam pencanangan dan pelaksanaan program ini; 
kemudian  menjelaskan  mengenai  kronologis  fakta‐fakta 
pencanangan PPAN, baik  dari  sisi  dokumen  hukum maupun  fakta 
kronologis  di  lembaga  pelaksana  yaitu  BPN;  dan  fakta‐fakta  lain 
yang  terkait erat dengan pencanangan dan pelaksanaan program.  
Di  bagian  ini  pula,  Tim  akan  memberikan  penjelasan  tentang 
outcomes dari keseluruhan proses tersebut, yaitu uraian penjelasan 
mengenai PPAN sebagaimana disosialisasikan oleh BPN. 
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Bab  kelima  buku  laporan  penelitian  ini  menguraikan 
mengenai pelaksanaan Program Reforma Agraria Nasional  (PPAN) 
di lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur; dan 
Kabupaten Pesawaran dan Lampung Tengah di Provinsi Lampung.  
Penjelasan dimulai dari riwayat dan struktur agraria lokasi di desa di 
lokasi penelitian;  kemudian proses persiapan pelaksanan program 
PPAN hingga ke aktualisasi program di lapangan. 

Bab  selanjutnya  adalah  bab  yang  menganalisis  secara 
hukum dari program ini.  Tentunya penting bagi penelitian ini untuk 
melihat  kesenjangan  antara  konstruk  hukum  dengan  praktik 
pelaksanaan program di  lapangan. Kemudian  Tim  juga melakukan 
analisis secara kelembagaan di daerah yang menghambat ataupun 
yang  berpotensi  mendorong  terlaksananya  program.  Selanjutnya, 
pembahasan  dalam  bab  ini  juga  mencakup  analisis  di  tingkat 
dinamika masyarakat, khususnya dengan melihat dampak program 
bagi para penerima manfaat,  termasuk proses  adaptasi, negosiasi 
dan resistensi yang terjadi di dalamnya. 

Bab  ketujuh  masih  merupakan  salah  satu  upaya  Tim 
melakukan  refleksi  dan  abstraksi  dari  fakta‐fakta  pencanangan, 
persiapan,  pelaksanaan  hingga  dampak  program  dengan  konsep 
yang  diasumsikan  Tim  digunakan  dalam  program  ini.    Bagian  ini 
menjelaskan  adanya  permasalahan  konseptual  dan  implementatif 
yang  menjadi  “beban”  pelaksanaan  program  ini,  sehingga 
mendeviasi tujuan awal untuk mengurangi kemiskinan.   

  Tentunya  setelah  semua  penjelasan,  kami  mencoba 
membuat  sebuah  refleksi  dan  kesimpulan  khusus  untuk  temuan 
penelitian  di  tahun  pertama  penelitian  ini.    Rekomendasi  yang 
diberikan juga belum menjadi rekomendasi yang fixed, karena kami 
tentunya  berharap  untuk  mendapatkan  penjelasan  dan  temuan 
lebih banyak lagi di tahun berikutnya penelitian ini. 
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BAB II “PEMBARUAN AGRARIA”: 

  SEBUAH PENJELASAN KONSEPTUAL 

 
 
2.1 Definisi dan Konsep 

embaruan  Agraria  merupakan  terjemahan  langsung  dari 
Agrarian Reformyang bisa didefinisikan sebagai segala bentuk 
perkembangan/perubahan  dalam  struktur  pertanian  yang 

bertujuan  baik  untuk  meningkatkan  hasil  pertanian  maupun 
kesejahteraan  sosial  (Tuma,  1965  dalam  Hutagalung,  1985:  4). 
Sementara  Landreform  biasanya  digunakan  dalam  arti  yang  lebih 
sempit yaitu perombakan dalam penguasaan dan pemilikan  tanah, 
khususnya  redistribusi  tanah  yang  bertujuan  untuk  mencapai 
pemerataan  dalam  pembangunan  pertanian  (Cohen,  1978  dalam 
Hutagalung, 1985: 4)  

  Dalam  penelitian  ini,  istilah  yang  digunakan  adalah  juga 
istilah yang digunakan untuk mencirikan program yang dilaksanakan 
pemerintah,  yaitu  Reforma  Agraria  (Sp)  atau  Pembaruan  Agraria 
(Ind)  atau  Agrarian  Reform  (Ing).10  Reforma  Agraria  didefinisikan 

                                                 
10Penggunaan  istilah Reforma Agraria disosialisasikan secara  luas 

oleh Gunawan Wiradi tahun 1980‐an, tidak sekedar untuk membedakannya 
dengan  istailah  “Landreform”  yang  digunakan  pemerintah  di  Era 
Pemerintahan  Soekarno;  namun  juga  memiliki  tujuan  untuk  setidaknya 
mengambil  beberapa  pelajaran  dan  pengalaman  dari  praktik  Reforma 
Agraria  yang  dilakukan  di  negara‐negara  Amerika  Latin  yang  berbahasa 
Spanyol  dan  menggunakan  istilah  ini.    Kalangan  aktivis/pegiat  agraria 
sendiri,  memilih  terjemahan  dari  istilah  ini  yaitu  “Pembaruan  Agraria”.  
Namun dalam  literatur agraria tahun 1998‐an, menjelang reformasi, kedua 
istilah  ini  (Reforma  Agraria  dan  Pembaruan  Agraria)  digunakan  secara 
bersama‐sama  (lihat  misalnya  publikasi  KPA,  juga  Setiawan,  Bonnie,  dkk 
tahun 1998).  

P 
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sebagai  sebuah  upaya  sistematis,  terencana dan  terintegrasi, baik 
dilakukan oleh  pemerintah  maupun  masyarakat  guna mengurangi 
ketidak‐adilan  berupa  kesenjangan  penguasaan  tanah  atau  lahan, 
yang  dimulai  dengan  proses  redistribusi  tanah  kepada  golongan 
miskin  yang  tidak  memiliki  tanah,  hingga  kepada  upaya‐upaya 
lanjutan  yang  semuanya  bertujuan  untuk  meningkatkan 
kesejahteraan mereka.   Landreform adalah usaha pemerintah atau 
masyarakat untuk mengubah struktur penguasaan tanah. 

  Dalam  sejarah  keagrariaan  Indonesia,  istilah  Landreform 
digunakan  di  masa  pemerintahan  Orde  Lama  karena  secara 
ideologis memang bertujuan untuk merubah struktur pemilikan dan 
penguasaan tanah peninggalan kolonial Belanda yang menimbulkan 
ketimpangan  antara  pemilik  tanah  dalam  luasan  besar  dengan 
petani penggarap yang tidak bertanah (landless peasants). Kuatnya 
niatan  menasionalisasi  tanah‐tanah  partikulir  dan  tujuan  untuk 
memberi tanah untuk penggarap (land to the tiller) sebagai bagian 
dari implementasi kebijakan pro‐petani menjadi latar belakang yang 
mewarnai  perdebatan  dan  wacana  pembentukan  Rancangan  UU 
Pokok Agraria di tahun 1950‐an akhir hingga tahun 1960 (lihat tulisan 
Tauchid, 1952 Edisi Cetak Ulang 2009; Asmu, 1964). Secara legal dan 
politis,  kedua  istilah  ini  dipakai  dalam  peraturan  perundang‐
undangan  dan  kebijakan  di  Indonesia,  apabila  kita  melihat  dalam 
perjalanan sejarah perkembangan hukum agraria di Indonesia.   

  Dalam  kajian  World  Bank  mengenai  Landreform  tahun  1975, 
disebutkan  mengenai  penggunaan  kedua  istilah  tersebut,  sebagai 
berikut: 

“Agrarian  reform  is  a  much  more  comprehensive  concept 
than  Landreform,  since  it  involves  modification  of  a  wide 
range of conditions that affect the agricultural sector. These 
modifications might  include changing price policies so as to 
turn  the  terms of  trade  in  favor of  the agricultural  sector; 
increasing allocations  to  the agricultural  sector  in order  to 
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expand  research,  extension,  training  and  storage 
facilities; making physical  supplies,  such as  fertilizers, 
available  and  increasing  credit  for  their  purchase;  or 
providing  infrastructure  to  facilitate  agricultural 
production…” (The World Bank, 1975: 22) 

  Dalam  kajian  World  Bank  tersebut  disebutkan  bahwa  ada 
kalanya  sebuah  proses  Agrarian  Reform  tidak  mengikut‐sertakan 
proses Landreform di dalamnya. Penjelasan utama dari pemahaman 
ini adalah bahwa adakalanya Landreform menjadi sebuah prasyarat 
sebelum dilakukannya agrarian  reform; namun  tidak  jarang bahwa 
kondisi  yang  dibutuhkan  bagi  peningkatan  hasil  pertanian  yang 
dituju oleh proses agrarian reform, tidak melulu harus dihasilkan dari 
perubahan  struktur  penguasaan  dan  pengelolaan  tanah,  karena 
tanah hanya menjadi salah satu faktor produksi (World Bank, 1975: 
23).    Misalnya  saja,  agrarian  reform  bisa  dilakukan  bahkan  tanpa 
proses  awal  redistribusi  tanah  pada  penggarap;  namun  proses 
pembaruan agraria ditekankan pada kebijakan pertanian yang lebih 
luas,  misalnya  intensifikasi  produk  pertanian,  pembukaan  akses 
pasar  dan  modal  untuk  pertanian,  dan  masih  banyak  lagi.  Ini 
menarik,  karena  disini  memperlihatkan  “posisi”  dari  World  Bank 
atau  Bank  Dunia  bahwa  Agrarian  reform  tetap  bisa  dilaksanakan 
tanpa  Landreform,  menunjukkan  pemilihan  dari  lembaga  ini 
terhadap  proses  atau  mekanisme  apa  yang  ingin  dilakukan  guna 
mencapai tujuan Agrarian reform. 

  Dalam konteks  Indonesia, dari segi penggunaan  istilah dan 
konsep  ini,  sebuah  perkembangan  menarik  yang  terjadi  di 
manamuncul sebuah  istilah “baru” yang khas Indonesia, khususnya 
dalam  pelaksanaan  Program  Pembaruan  Agraria  Nasional 
(PPAN/RA)  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional 
(BPN) yaitu menggunakan istilah PPAN atau Reforma Agraria secara 
bergantian  dengan  istilah  “Landreform  Plus”.    Yang  dimaksud 
dengan  Landreform  Plus  adalah  program  pemerintah  yang 
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dijalankan untuk meredistribusi tanah kepada kaum tuna lahan atau 
tuna  kisma  (landless)  dengan  dilanjutkan  pada  upaya‐upaya 
pemberdayaan mereka dengan kata lain, reforma aset (Landreform) 
ditambah  dengan  reforma  akses  ekonomi  untuk  pemberdayaan 
penerima  manfaat.    Atau  dalam  sosialisasi  lainnya,  instansi  BPN 
menyebut  Reforma  Agraria  =  Landreform  +  Access  Reform(BPN, 
2007). 
 
2.2  Praktik Agrarian reform di Beberapa Negara 

Kajian terhadap negara  lain adalah upaya untuk memahami 
pengalaman‐pengalaman mereka dalam melakukan distribusi tanah, 
baik  melalui  Landreform  maupun  distribusi  tanah  melalui 
mekanisme  lainnya.  Upaya  belajar  dari  negara  lain  adalah  untuk 
mendalami keberhasilan dan kegagalan suatu program. Tentu  saja 
karakter  sistem  negara,  ideologi,  aspek  politik  dan  kondisi  lokal 
lainnya perlu dilihat  lebih mendalam, sehingga keberhasilan negara 
lain  bisa  dijadikan  best  practices  yang  mungkin  bisa  diterapkan 
dengan penyesuaian di Indonesia, sementara kegagalan negara lain 
dapat  dijadikanpelajaran  agar  pengalaman  serupa  tidak  terjadi 
dalam kebijakan pertanahan di Indonesia. 

Filipina merupakan suatu negara yang pada waktu lalu tidak 
mempunyai program landreform yang signifikan.  Tetapi sejak tahun 
1990‐an program Landreform di Filipina berkembang sebagai suatu 
komponen  penting  dalam  kebijakan  pembangunan  dan  agenda 
politik  yang  mempunyai  derajat  implementasi  yang  tinggi. 
Kemudian Filipina juga mengalami pengenalan dari pendekatan pro‐
pasar  terhadap  Landreform  sejak  akhir  dekade  1990‐an  yang 
dikendalikan  oleh  program  Landreform  yang  dikendalikan  oleh 
negara.  Comprehensive  Agrarian  Reform  Programme  (CARP) 
seringkali dijadikan acuan pembelajaran bagi negara lain. Tetapi hal 
ini perlu ditanggapi secara mendalam, mengingat adanya konteks‐
kontek  politik  lokal  dan  revolusi  yang  terjadi  di  negara  tersebut 
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sebelum melakukan  implementasi CARP.   Program CARP di Filipina 
mempunyai  landasan  hukum  yang  kuat,  karena  didasarkan  pada 
sebuah  Undang‐Undang  (Republic  Act),  yaitu  RA  No.  6657  tahun 
1988.  Program  CARP  atau  Undang‐undang  Reforma  Agraria  yang 
menyeluruh  untuk  tanah‐tanah  yang  bersifat  atau  cocok  untuk 
keperluan pertanian baik yang bersifat milik privat, publik termasuk 
tanah‐tanah milik pemerintah. Sedangkan untuk  tanah‐tanah  yang 
ada di wilayah suatu komunitas masyarakat hukum adat (indigenous 
peoples)  landasan  hukumnya  berdasarkan  Republic  Act  No.  8371 
tahun 1997 yang dikenal dengan sebutan  Indigenous Peoples Rights 
Act. 

Vietnam adalah tipe negara yang pada awalnya mempunyai 
konstruksi  sosialis  pada  waktu  yang  lalu,  dan  sekarang  ini 
mempromosikan berbagai variasi bentuk dan derajat orientasi pasar 
dalam kebijakan pertanahannya yang mempunyai dampak tertentu 
dalam  hal  kemiskinan  dan  ketimpangan.  Pada  awalnya,  ketika 
komunis  mempunyai  kekuasaan  yang  kuat,  tanah  di  Vietnam 
didistribusikan  kepada  kaum  miskin  perdesaan,  tetapi  segera 
setelah itu diikuti dengan sistem pertanian kolektif. Ketika reformasi 
ekonomi diperkenalkan pada tahun 1989, Vietnam memasuki suatu 
transisi pada ekonomi yang  lebih berorientasi pasar. Sekitar  tahun 
1981,  pemerintah  Vietnam  memberikan  otorisasi  kepada  individu 
kepala  keluarga untuk memasuki  sistem  kontrak produksi dengan 
melalui  koperasi  pertanian  yang  pada  akhirnya  diformalkan 
keberadaannya.  Diakui  bahwa  sistem  contract  farming  ini 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap struktur dan insentif 
serta  terjadinya  peningkatan  yang  cepat  dalam  output  pertanian 
pada  awal  dekade  1980‐an.  Proses  decollectivization  Vietnam, 
seperti halnya di Cina berisi sebuah redistribusi hak‐hak atas tanah. 

Di  Vietnam,  Negara  dianggap  memiliki  tanah.  Para  petani 
mempunyai hak untuk menggunakan, mewariskan dan memindah‐
tangankan  penggunaan  tanah,  untuk  disewakan  dan  digunakan 
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sebagai  jaminan  untuk  kredit,  sehingga  tanah  menjadi  bersifat 
komersial  daripada  dimiliki  secara  secara  privat.  Para  petani 
mempunyai kepastian tenurial selama 20 tahun untuk cash crop dan 
50 tahun untuk tanah hutan. Penjualan tanah tidak diperkenankan. 
Kemudian  terdapat  pengenaan  pajak  tanah  yang  dilihat  dari 
proporsi  output  per  hektarnya.  Namun  terdapat  suatu  larangan 
dalam pola‐pola penggunaan tanah yaitu secara umum tanah sawah 
tidak diijinkan dikonversi menjadi tanaman lainnya. 

Malaysia  mempunyai  pengalaman  dengan  skema  FELDA 
(Federal Land Development Authority). Skema ini merupakan sistem 
distribusi  tanah    dan  pemberian  akses  kredit  dengan  tanaman 
utama kelapa sawit. Sistem ini menjadi contoh pengembangan Pola 
Perkebunan Inti Rakyat (PIR) di Indonesia.Namun, sistem FELDA ini 
sangat  terkait  dengan  kebijakan  pengembangan  bumiputera 
Malaysia, yaitu untuk pengembangan masyarakat Melayu. Dengan 
demikian,  sistem  ini  agak  sulit  diterapkan  pada  negara  di  mana 
pluralisme  etnik  terjadi.  Sedangkan  Kamboja  mempunyai 
pengalaman‐pengalaman  dalam  distribusi  tanahnya  yang  terkait 
dengan  kondisi  negara  pasca  perang.  Oleh  sebab  itu  beberapa 
contoh  distribusi  tanah  negaranya  terkait  dengan  kepentingan‐
kepentingan repratriasi, eks‐combatant dan lainnya. 

Selain negara‐negara Asia Tenggara, beberapa negara Asia 
Timur  lainnya  juga  melakukan  reforma  agraria.  Misalnya  reforma 
agraria  di  Taiwanberbarengan  dengan  Indonesia  di  tahun  1961.  
Bedanya  dengan  Indonesia  yang  pelaksanaan  reforma  agrarianya 
karam sebelum berkembang di pertengahan tahun 1960‐an, Taiwan 
justru  secara konsisten dan bertahap berhasil menjadikan  reforma 
agraria sebagai strategi pembangunannya.Subjek reforma agraria di 
Taiwan adalah petani penggarap, dengan tiga objek tanah, yakni: (1) 
tanah  pemerintah,  (2)  tanah  kelebihan  maksimum,  dan  (3)  tanah 
yang  tidak diusahakan  sendiri oleh pemiliknya.   Adapun beberapa 
metode  yang dilancarkan pemerintah  Taiwan dalam  implementasi 
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reforma  agraria  antara  lain  (Atim  2008):  (1)  pengurangan  sewa 
tanah  hingga  sebesar  37.5  persen,  (2)  pelepasan  tanah  pertanian 
milik pemerintah,  (3) program  tanah  untuk petani penggarap,  (4) 
program penyeimbangan hak tanah, (4) program konsolidasi tanah 
pertanian  dan  perkotaan,  (5)  dibangunnya  pelayanan‐pelayanan 
yang  bersifat  untuk  menyediakan  penyuluhan,  pemasaran,  kredit, 
dan kebutuhan‐kebutuhan produksi, dan (6) pembatasan pemilikan 
tanah maksimal 4 hektar. 

  Wiradi  (2009:  116)  telah  membuat  kategorisasi  dari 
pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  berbagai  negara  yang  dapat 
dijadikan  gambaran  menyeluruh  tentang  bentuk‐bentuk  reforma 
agraria yang pernah ada, yaitu:11 

a. Reforma Agraria berdasarkan ideologi ekonomi, yaitu: 

1) Model Kapitalis 
2) Model Sosialis 
3) Model Neo‐populis 

b. Reforma Agraria berdasarkan arah transaksi, yaitu: 

1) Collectivist  reform,  inti  konsepnya  adalah  “mengambil dari 
yang kecil untuk dijadikan besar”; 

2) Redistributive  reform,  intinya adalah “mengambil dari yang 
besar  untuk  dibagikan  pada  yang  kecil”,  yang  lebih  lanjut 
dapat dibedakan  lagi berdasarkan kriteria teknis  luas  lahan/ 
tanah  yang  diperkenankan  untuk  dimiliki  perorangan  oleh 
negara, yaitu: 

                                                 
11  Seluruh  skema  kategorisasi  bentuk  Reforma  Agraria  ini  dapat 

dilihat di dalam buku Gunawan Wiradi (cetakan baru tahun 2009), Reforma 
Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. 
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i. Berdasarkan  batas  luas  maksimum  dan  minimum 
lahan/tanah  yang  ditetapkan  sebelumnya  oleh 
pemerintah/negara; 

ii. Batas  maksimum  ditetapkan  tetapi  batas  minimum 
/tanah  diambangkan  atau  tidak  disebutkan  dengan 
jelas luasannya; 

iii. Dua‐duanya  (baik  batas  maksimum  maupun 
minimum)  diambangkan  atau  tidak  disebutkan 
dengan jelas luasannya. 

c. Reforma  Agraria  berdasarkan  peran  dominan  yang 
menjalankannya, yaitu: 

1) Reform by grace, di mana peran pemerintah sangat dominan 
dalam pelaksanaan reforma agraria; 

2) Reform by leverage, di mana peran rakyat secara terorganisir 
melalui  organisasi  tani  sangat  besar,  dan  dijamin  oleh 
peraturan perundang‐undangan nasional. 

 
2.3  Ideologi Agrarian reform 

Kerangka dan posisi ideologis dari sebuah program reforma 
agraria  dapat  ditempatkan  dalam  konteks  manapun.    Yang  jelas, 
sebagai  sebuah  kebijakan,  seringkali  reforma  agraria  atau 
landreform menjadi ”isu populis” yang tidak jarang menjadi isu kunci 
pemerintah  yang  berkuasa,  atau  yang  ingin  terpilih  sebagai 
pelaksana  kekuasaan  negara.  Posisi  reforma  agraria  bisa 
ditempatkan sebagai bagian dari pasar, maupun bagian dari upaya 
masif mensejahterakan rakyat.  

  Dalam  rekaman  Wiradi,  berdasarkan  praktik  pelaksanaan 
Reforma  Agraria  di  negara‐negara  yang  pernah  melakukannya 
sebagaimana  di  antaranya  sudah  diuraikan  sebelumnya,  Reforma 
Agraria  dapat  dikategorikan  berdasarkan  ideologi  ekonomi,  yaitu 
kapitalis,  sosialis  maupun  neo‐populis  (2009:116‐117).  Myrdal  (1971 
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dalam Hutagalung, 1985: 14) menyebutkan beberapa latar belakang 
dan  tujuan  Landreform  seperti:  tekanan  demografi/penduduk, 
sistem‐sistem  sosial  yang  tidak  seimbang,  tekanan  nasionalisme, 
kegelisahan masyarakat desa dan kekerasan dari  luar atau revolusi 
(seperti Rusia, Cuba).  Pola‐pola penguasaan dan penggunaan tanah 
di  banyak  komunitas  masyarakat,  mengarahkan  pada  bentuk‐
bentuk  perkembangan  agraria  yang  berbeda  pula  di  setiap 
komunitas tersebut.   

  Dari  sisi  rationale  praktik  Reforma  Agraria,  Wiradi  telah 
menjelaskannya  dengan  cukup  komprehensif  dalam  bukunya 
“Reforma  Agraria  Perjalanan  yang  Belum  Berakhir”  (Edisi  2009); 
bahwa  awalnya  praktik  reforma  agraria  dilakukan  untuk 
memperbaiki  (restrukturisasi)  pola  penguasaan  tanah  yang  tidak 
seimbang.  Namun seringkali perencanaan kebijakan reforma agraria 
terjebak  dalam  perdebatan  yang  seringkali  bermuara  pada 
kebuntuan,  utamanya  jika  dikaitkan  dengan  ideologi  apa  yang 
mendasarinya.  Satu  hal  yang  pasti  adalah  bahwa  praktik 
dilaksanakannya  Reforma  Agraria  di  setiap  negara,  sebagaimana 
telah  ditunjukkan  sebelumnya,  adalah  khas,  berbeda  antara  satu 
negara  dengan  yang  lainnya.  Hal  ini  di  antaranya  ditentukan  oleh 
tipe‐tipe  penguasaan  tanah  yang  ada  sebelumnya,  dan  yang 
diharapkan akan ada;  termasuk proses perkembangan  yang  terjadi 
paska reforma agraria. 

    Food and Agricultural Organization  (FAO) di  tahun  1979 di 
antaranya  menegaskan  hal  ini.  FAO,  setelah  dianggap  sukses 
menyelenggarakan World Conference on Agrarian Reform and Rural 
Development  (WCARRD)  kemudian  mengeluarkan  pula  Piagam 
Petani  atau  Peasants  Charter,  yang  menyebutkan  beberapa  hal 
tentang  Reforma  Agraria,  yaitu  sebagaimana  dikutip  dari  Wiradi 
(2009: 39‐40): 

(1)  Tanggung  jawab  ada  pada  pemerintah  beserta  seluruh 
rakyat  di  masing‐masing  negara;  dan  (2)  Kondisi,  masalah 
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yang  dihadapi,  dan  perkembangan  masing‐masing  negara 
berbeda yang menentukan corak, sifat, dan laju pelaksanaan 
Reforma Agraria. 

Kondisi,  masalah  dan  perkembangan  masing‐masing  negara  inilah 
yang  sebagaimana  bisa  dilihat  dari  Tabel  3  bisa  mempengaruhi 
pelaksanaan  Reforma  Agraria  yang  dilaksanakan  negara  tersebut.  
Misalnya  saja  tipe  feodal  Asia  dan  Amerika  Latin  yang  memiliki 
“kemiripan” corak dan tipe‐tipe penguasaan dan penggunaan tanah 
mungkin  lebih  cocok  untuk  menerapkan  mekanisme  batas 
maksimum  dan  minimum  penguasaan  tanah  dikarenakan 
konsentrasi  properti,  kesenjangan  sosial  ekonomi  yang  tinggi; 
sementara  kesenjangan  produktivitas  tanah  dan  tenaga  kerjanya 
rendah.   

  Dari  tipe‐tipe penguasaan dan penggunaan  tanah  tersebut 
juga  bisa  dilihat  perbedaan  yang  cukup  besar  antara  tipe  satu 
dengan  yang  lain membutuhkan proses  transisi  agraria  yang  lama 
dan bertahap sebelum misalnya tipe feodal Asia atau tipe komunal 
tradisional  bisa  bertransformasi  menjadi  tipe  ekonomi  pasar.    Hal 
inilah  yang  seringkali  tidak  diperhatikan  oleh  negara  ketika 
menerjunkan  diri  dalam  sistem  ekonomi  pasar,  sebagaimana 
tekanan  global;  padahal  dari  sisi  tipe  penguasaan  tanah  dan 
penggunaan  tanah  sama  sekali  tidak  memiliki  kesiapan  untuk 
bertransformasi  menjadi  tipe  ekonomi  pasar.    Pemaksaan  inilah 
yang  pada  akhirnya  banyak  menimbulkan  konflik  dan  masalah 
agraria di kemudian harinya. 
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Tabel 3Tipe-tipe Penguasaan dan Penggunaan Tanah di Beberapa Komunitas Masyarakat 
 Tipe Feodal 

Asia 
Tipe Feodal Amerika 

Latin 
Tipe Komunal 

Tradisional 
Tipe Ekonomi Pasar Tipe Sosialis Tipe  

Pertanian Besar 
(Ranch) 

Konsentrasi Properti Tinggi Tinggi Rendah – tanah 
dikuasai scr komunal 

Medium Pada negara Dikuasai negara atau 
pihak asing 

Kesenjangan Sosial Tinggi TInggi  Medium Medium Rendah, Medium 
hingga Tinggi 

Tinggi 

Kesenjangan Ekonomi TInggi Tinggi Medium sampai tinggi Medium Rendah, Medium 
hingga Tinggi 

Tinggi 

Produktivitas Tanah Rendah Rendah Rendah Tinggi Rendah, Medium 
hingga Tinggi 

Tinggi 

Produktivitas Tenaga Kerja Rendah Rendah Rendah Tinggi Rendah, Medium ke 
Tinggi 

Medium ke TInggi 

Penggunaan Teknologi Rendah Rendah Rendah Tinggi Medium  Medium dan Tinggi 

Penggunaan alat pertanian 
tradisional 

Minimal 
(keluarga) 

Mulai mengguna-kan 
tenaga luar 

Mulai mengguna-kan 
tenaga luar 

- - - 

Intensitas Tenaga Kerja Tinggi Tinggi Medium Tinggi Medium Manager plus 
tenagakerja upahan 

Modal Rendah Rendah - Medium Medium TInggi Rendah, Medium 
hingga TInggi 

TInggi 

Hasil Produksi Subsistensi Mulai menggunakan 
modal besar – hasil 
selain u/ subsistensi 
juga untuk ekspor 

Subsistensi komunal Pasar Untuk Pasar dan 
Subsistensi 

Ekspor 

Lahan Sulit Cukup luas Cukup Luas Luas Luas  

Struktur Kelembagaan 
Formal 

Sentralistik Sangat sentralistik Struktur Kelembagaan 
belum Berkembang 

Kelembagaan 
Terstruktur tapi 

menyebar 
(dispersed) 

Kelembagaan 
terstruktur dan 

Sentralistis 

 

Sumber: The World Bank Landreform Policy, 1975.
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2.3.1  ‘Genuine’ Agrarian reform 

Menjadi  sebuah  problema  tersendiri  untuk  meng‐ 
gambarkan  apa  yang  dimaksud  sebagai  “Reforma  Agraria  Sejati”, 
atau  Genuine  Agrarian  Reform.  Sebagaimana  telah  dilihat  dalam 
uraian  sebelumnya,  praktik  pelaksanaan  reforma  agraria  sangat 
beragam, masing‐masing disesuaikan dengan  ideologi yang dianut, 
atau  ideologi  yang  diharapkan  akan  dijalankan;  hingga  ke 
karakteristik khas negara yang bersangkutan. 

  Wiradi12  serta  dalam  sebuah  dokumen  Yayasan  Bina  Desa 
tentang  Reforma  Agraria  (2005),  menyebutkan  bahwa  reforma 
agraria yang sejati   atau genuine dilakukan dalam keadaan sebagai 
berikut: 

1. Sifatnya drastis dan tegas serta waktunya pasti atau ditentukan 
lama  pelaksanaannya  (Christodoulou,  1990  dalam  Bina  Desa, 
2005); 

2. Status program sifatnya ad hoc atau khusus (Peter Dorner 1972, 
dalam Bina Desa, 2005); 

3. Proses operasinya cepat atau rapid (Elias Tuma 1965, dalam Bina 
Desa, 2005). 

Jika  melihat  kekhususan‐kekhususan  sebagaimana 
disyaratkan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kesungguhan 
melakukan  reforma  agraria  bukanlah  berdasarkan  pada  program 
yang  sifatnya  reguler dalam  sebuah pemerintahan, namun  sebuah 
agenda13 yang harus dilaksanakan dan diselesaikan secara cepat dan 
                                                 

12 Dalam Focus Group Discussion, 23 Juni 2011. 
13 Wiradi dalam bukunya “Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum 

Berakhir”  menyimpulkan  bahwa  Reforma  Agraria  seharusnya  menjadi 
sebuah “Agenda Bangsa” dan bukan di“kecil”kan menjadi sebuah program 
yang  sifatnya  regular  semata.   Membutuhkan upaya perombakan  secara 
serta  merta,  drastis  dan  cepat  sebelum  terjadi  sebuah  keadaan  struktur 
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khusus.  Hal ini dapat dipahami mengingat dalam konteks merubah 
struktur  agraria  yang  timpang  sebagai  salah  satu  tujuan  utama 
reforma  agraria,  akan  terjadi  kondisi  ketidak‐pastian  sementara 
agenda reforma agraria dilakukan. 

  Meskipun  demikian,  satu  hal  yang  pasti  adalah  tujuan 
dilaksanakannya  reforma  agraria  pada  intinya  adalah  perubahan, 
atau  lebih  tepatnya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat –
khususnya  masyarakat  petani–menjadi  lebih  baik.    Caranya?  Bisa 
dengan  melakukan  redistribusi  tanah  bagi  yang  tidak  atau  belum 
memiliki tanah; atau dengan memperbaiki kebijakan‐kebijakan yang 
berhubungan dengan perkembangan sektor agraria.  Namun, dalam 
kondisi  di  mana  ketimpangan  penguasaan  tanah  sangat  parah, 
diperlukan  langkah‐langkah yang  lebih “berani” untuk mengurangi 
ketimpangan  ini.    Disinilah  diperlukan  7  (tujuh)  prasyarat  bagi 
suksesnya  pelaksanaan  reforma  agraria  (Wiradi,  2009:  115,  juga 
dalam FGD, 23 Juni 2011), yaitu: 

1. Kemauan politik elit penguasa (political will); 
2. Terpisahnya elit pemerintahan dari elit bisnis; 
3. Partisipasi  aktif  semua  kelompok  sosial,  termasuk  dukungan 

organisasi rakyat yang kuat; 
4. Lengkap dan telitinya data masalah agraria; 
5. Didukung oleh kekuatan militer;14 
6. Birokrasi yang tidak korup; dan 
7. Pemahaman  yang  memadai  tentang  genuine  agrarian  reform 

mulai dari pelaksana pemerintahan hingga ke masyarakat. 

 

                                                                                                         
agraria  yang  lebih  adil  bagi  petani‐petani  kecil  yang  berniat  baik  untuk 
menggarap tanah demi peningkatan kehidupannya.  

14 Seperti yang dilakukan di Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. 
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Dalam pandangan para akademisi dan pegiat agraria di  Indonesia, 
yang menjadi permasalahan mendasar bagi  terlaksananya  reforma 
agraria  di  Indonesia  adalah  prasyarat  pertama  dan  kedua.15 
Kemauan  politik  disini  diartikan  sebagai  kemauan  yang  memang 
“bersungguh‐sungguh”,  tidak  sekedar  “lip‐service”  untuk 
memenangkan suara dalam pemilu, misalnya.  Kesungguhan ini bisa 
dilihat  dari  seberapa  jauh  elit  penguasa  ini  berani  mengambil 
tindakan‐tindakan yang bisa secara drastis mengubah kondisi yang 
sudah  ada  –khususnya  dalam  pemerintahan  atau  organisasinya–
untuk mendukung suksesnya pelaksaan reforma agraria. 

  Demikian  juga dengan prasyarat  yang  kedua,  kondisi  yang 
ada  saat  ini  adalah  elit  bisnis  cukup  memiliki  kuasa  untuk 
mempengaruhi  pengambilan  keputusan  oleh  pembuat  kebijakan. 
Termasuk  untuk mendukung  atau mengagalkan program  reforma 
agraria.    Kalangan  bisnis  biasanya  akan  melihat  “apa  yang  bisa 
didapatkan”  dari  program,  pun  dalam  konteks  mereka  diminta 
melaksanakan salah satu bentuk Community Service mereka.   

  Seringkali  program  Reforma  Agraria  dibawa  ke  satu  sisi 
ideologi yang dianggap menguntungkan pemerintah yang berkuasa 
dan  hal  ini  cukup  jelas  dibaca  di  negara‐negara  dengan  ideologi 
tertentu,  misalnya  sebagaimana  telah  diungkap  dalam  sub‐bagian 
sebelumnya  di  Vietnam  atau  Kamboja.    Seringkali  di  negara  yang 
mengaku  “demokratis”  ada  kesulitan  untuk  melihat  arah  ideologi 
ekonomi  yang  dianut  dalam  melaksanakan  program  reforma 
agraria, seringkali  rejim seperti  ini bersembunyi di balik baju “neo‐
populisme” meskipun  sebenarnya memiliki  kerangka  konsep  yang 
kapitalistis.    Lebih  jauh  lagi,  jika melihat pada prasyarat  terjadinya 
genuine  agrarian  reform  atau  reforma  agraria  sejati  sebagaimana 
diungkap  Wiradi  di  atas,  persoalan  ideologi  mana  yang  dianut 
bukanlah persoalan utama, tapi sejauh mana aspek‐aspek yang ada 

                                                 
15Focus Group Discussion, 23 Juni 2011. 



Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan | 47 

tersebut saling mendukung untuk terlaksananya secara menyeluruh 
program  reforma  agraria  untuk  tujuan  mengurangi  kesenjangan 
penguasaan  tanah  (tujuan  keadilan)  dan  mengurangi  kemiskinan 
(tujuan kesejahteraan). 
 
2.3.2  Kapitalisme a la De Soto: Kepemilikan Tanah dan 

Kemiskinan 

    Dalam  salah  satu  publikasi  The  United  Nations  World 
Institute  for  Development  Economic  Research  (WIDER)  berjudul 
Access  to  Land,  Rural  Poverty  and  Public  Action  (de  Janvry,  et.al., 
2001  dalam  Fauzi,  2010)  dipaparkan  bagaimana  salah  satu  upaya 
penting di dalam mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan dapat 
dilakukan melalui pemberian akses terhadap tanah, memperbaharui 
dan melaksanakan  kebijakan  “land  reform”16  dan melakukan  aksi‐

                                                 
16Sejarah dan perdebatan  yang  cukup panjang dan menarik bisa 

dilihat dalam penggunaan istilah “land reform” ataupun “agrarian reform” 
di  beberapa  negara  yang  menggunakannya.    Indonesia  sendiri  sejak 
dimulainya gerakan di era tahun 1960‐an, termasuk di dalam pidato‐pidato 
parlemen maupun menteri‐menteri yang menjabat saat  itu menggunakan 
istilah  “Land  Reform”,  yang  kemudian  banyak  dari  indikator  dan 
konsepnya dapat ditemukan di dalam UUPA No. 1 Tahun 1960.   Seringkali 
istilah Land Reform dikaitkan dengan konsep sosialisme, karena  itu di era 
Orde Baru,  istilah  ini sama sekali  tidak digunakan.   Dimasa  tahun  1980‐an 
ketika  kebutuhan  akan  kepastian  legal  terhadap  tanah  dalam  rangka 
pembukaan  pasar  semakin  meningkat,  pemerintah  menggunakan  istilah 
dan cara pembenahan administrasi pertanahan bukan Land Reform.  Istilah 
“Agrarian Reform” atau Reforma Agraria atau Pembaruan Agraria sendiri 
terus disuarakan oleh kalangan akademisi dan dari kalangan NGO sebagai 
sebuah  upaya  menyeluruh  terhadap  pembenahan  pengelolaan  sumber 
daya  alam  di  Indonesia.    Ketika  dalam  TAP  MPR  No.  IX/MPR/2001 
ditetapkan  tentang Pengelolaan SDA,  seolah kemudian memberi “angin” 
bagi  masuknya  kebijakan  Pembaruan  Agraria  untuk  mulai 
diimplementasikan.   
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aksi  lainnya  terhadap  penduduk  miskin  di  pedesaan.    Namun 
pendekatan  yang  digunakan  dalam  buku  ini  sangat  “market 
oriented”,  dan  tentunya  mendapat  dukungan  dan  konsepnya 
kemudian banyak dihadirkan dalam publikasi‐publikasi World Bank 
dalam periode setelah itu. 

    Dalam hasil kajian Bappenas dan BPN (2000) tentang Land 
Policy  Reform  sebagai  bagian  dari  Proyek  Land  Administration 
Project yang dibiayai World Bank, tujuan untuk membuka pasar  ini 
semakin  terlihat  jelas  bahwa  pemberian  hak  atas  tanah  akan 
membuka akses terhadap pasar dunia (Land rights in the markets of 
the worlds).   Konsep dan kerangka berpikirnya sendiri dapat dilihat 
di dalam Bagan 1 dimana dapat dilihat bahwa tanah dilihat sebagai 
“source  of  wealth”  yang  melalui  sebuah  proses  distribusi  tanah 
diberikan hak‐haknya secara legal. Pemberian hak secara legal akan 
meningkatkan  harga  tanah,  memberi  kepastian  bagi  investor, 
maupun bagi terbukanya pasar tanah dan pasar property.   Efeknya 
akan  berakselerasi  pula  dengan  pasar  komoditas  yang  pada 
akhirnya akan menghasilkan kesejahteraan (“wealth generation”). 
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Bagan 1Konsep dan Kerangka Hubungan Kepemilikan Tanah dan Kesejahteraan Masyarakat (Bappenas dan BPN, 2000) 

 

  Figure 1: Evolutionary Steps in Land Markets 

 

   

  Sumber: R. Dougal Meneles dalam Bappenas dan BPN, 2000 
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    Konsep  yang  digunakan  UN  WIDER,  World  Bank  maupun 
Bappenas  dan  BPN,  tidaklah  jauh  berbeda  dengan  konsep  yang 
ditawarkan  oleh  Hernando  de  Soto17  (2000,  2003).      Dia  adalah 
seorang  ahli  ekonomi  dari  Peru  dalam  buku  hasil  penelitian  yang 
dilakukan bersama timnya dan ditulis dalam bukunya The Mystery of 
Capital,  menekankan  pentingnya  dilakukan  reformasi  terhadap 
sistem  formal  hukum  properti  di  negara‐negara  dunia  ketiga  (De 
Soto,  2003).      Dengan  menggunakan  “pendekatan  kapitalis”,  De 
Soto mencoba mengungkapkan “misteri” di belakang keberhasilan 
negara‐negara  barat  untuk  memaksimalkan  surplus  value  dari 
properti yang mereka miliki dan menghasilkan kapital.    Ide seperti 
ini seolah menjadi “gayung bersambut” dan sangat didukung oleh 
rejim  ekonomi  internasional  seperti  World  Bank  maupun  IMF, 
karena dinilai  akan  lebih memuluskan  jalan bagi  terbukanya pasar 
bebas di negara‐negara non‐barat. 

    De  Soto  percaya  bahwa  potensi  kapital  dari  properti  di 
negara‐negara  dunia  ketiga  belum  “teridentifikasi”  atau  “tergali” 
secara maksimal atau disebutnya sebagai “dead  capital”  (De Soto, 
2003,  15).    Apabila  potensi  properti  ini  bisa  dioptimalkan,  maka 
properti berupa  tanah atau bangunan di atas  tanah bisa dijadikan 
sumber kapital. 

 

                                                 
17Pada  tahun  2008,  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono 

mengundang Hernando de Soto untuk berdiskusi, di sela‐sela kunjungan de 
Soto  ke  Indonesia  atas  undangan  Bank  Danamon.  Tidak  sekedar  untuk 
memberi kuliah umum dan diskusi , namun ditengarai kedatangan de Soto 
juga  terkait erat dengan kebijakan yang digulirkan pemerintah SBY, yaitu 
Program Pembaruan Agraria Nasional.  Menarik juga dalam Pidato Presiden 
SBY  pada  peringatan  Hari  Agraria  Nasional,  22  Oktober  2010  di  Istana 
Bogor,  dengan  penuh  haru,  Presiden  SBY  menyebutkan,  “…kita  harus 
memberikan  tanah  bagi  rakyat,  kita  harus  menjadikan  rakyat  raja  di 
negerinya sendiri…”. 
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Bagan 2 
Teori De Soto (2000, 2003): Manfaat “Paralel” Properti 

 
 

Melalui  teori  ini,  De  Soto  menengok  kembali  salah  satu  konsep 
dasar kapitalisme yaitu: properti.  Dia mengingatkan bahwa manfaat 
yang  sebenarnya  dari  properti  tidak  hanya  berupa  manfaat  fisik 
secara  langsung, namun yang terpenting adalah manfaat yang bisa 
didapatkan  dari  “nilai  potensial”  yang  terkandung  dalam  properti 
itu sendiri.  Manfaat fisik dari properti bisa didapatkan hanya melalui 
“kerja”  atau  labour,  sementara  manfaat  yang  paling  besar  dari 
properti  justru  timbul dari  legal  representativeness dari properti  itu 
sendiri.  Melalui  alas  hukum  yang  sah  dan  formal,  properti  bisa 
bekerja  dalam  dua  dunia  yang  paralel,  yang  satu  secara  fisik  dan 
yang kedua  secara non‐fisik, melalui pemanfaatan keformalan alas 
hak dari properti itu. 
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    Disinilah kemudian teori De Soto menarik untuk dikaji, dari 
sisi hukum, formalisasi properti berupa tanah atau bangunan di atas 
tanah  (baik  didahului  melalui  proses  redistribusi  maupun  tidak) 
merupakan  salah  satu  langkah  kebijakan  pro  poor  untuk 
mengangkat  status kaum miskin  ini keluar dari  jeratan “ilegalitas” 
mereka.   Dengan legalitas yang diberikan negara, diharapkan kaum 
miskin  ini dapat  lebih terjamin mata pencahariannya, bahkan dapat 
meningkatkan  ekonominya  dengan  menghubungkannya  dengan 
sistem pasar yang lebih luas lagi. 

    Namun  demikian,  ada  sebuah  prekondisi  yang  harus 
diperhatikan, khususnya dalam konteks negara kita, karena jika kita 
melihat  pada  Fase  1  Bagan  dari  Bappenas  di  atas,  kondisi  hukum 
agraria  yang  mengatur  kepemilikan  dan  pengelolaan,  serta 
pemanfaatan tanah masih diwarnai oleh pola kepemilikan komunal, 
maupun konflik antara  tanah privat dengan negara, maupun antar 
tanah privat dengan tanah privat lainnya (sengketa hak atas tanah).  

 
Bagan 3 

Sistem Hukum Properti dengan Objek Tanah 
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    Teori  De  Soto  meskipun  mendapat  banyak  kritik,  tetap 
menjadi  konsep  yang  menarik  banyak  pemerintahan  di  negara‐
negara  ‘dunia  ketiga’  karena  di  satu  sisinya  tidak  secara  frontal 
melawan  sistem  pasar  yang  sudah  kadung  mereka  terjun  di 
dalamnya, namun di sisi lain, tetap berpihak pada orang miskin (pro‐
poor) –meskipuntentunya perlu banyak pembuktian untuk hal  itu‐‐. 
Secara konsep program pembaruan agraria  yang ada melalui pola 
redistribusi dan pembukaan  akses  yang  lebih  luas  terhadap orang 
miskin  seolah  ‘mendapatkan  dukungan’  atau  pembenaran  dari 
konsep‐konsep seperti yang diungkap oleh De Soto.   

  Sedangkan  redistribusi  tanah  negara,  merupakan 
implementasi  dari  konsep  pembaruan  agraria  ini.  Karena  pada 
dasarnya  redistribusi  tanah  memberikan  prioritas  kepada 
masyarakat  miskin  perdesaan,    utamanya  adalah  petani  berlahan 
sempit dan tuna lahan (landless). Redistribusi tanah yang dimaksud, 
adalah memberikan aset (berupa tanah negara atau tanah lain yang 
ditentukan oleh negara) dan pembukaan akses (modal dan pasar). 
Sehingga  redistribusi  tanah  negara  diharapkan  akan  berlangsung 
secara  berkesinambungan,  dan  tidak  hanya  berhenti  pada 
pemberian  sertipikat  hak  atas  tanah.  Namun  sertipikat  hak  atas 
tanah  dapat  dijadikan  sebagai  kapital  untuk  usaha  yang  lebih 
produktif.  

  De  Soto  (2003)  dalam  Bab  Dua  bukunya  mengungkapkan 
bahwa  ada  lima  efek  dari  sistem  formal  hukum  properti 
sebagaimana dialami oleh negara‐negara kapitalis barat.   Pertama, 
bahwa  properti  memperbaiki  potensi  ekonomi  dari  aset  yang 
dimiliki seseorang, dan manfaat yang diberikannya akan lebih besar 
jika potensi dari aset  itu bisa dikenali dan dirubah menjadi kapital. 
Kedua,  sistem  hukum  properti  menyatukan  berbagai  bentuk 
kegiatan  ekonomi  ke  dalam  satu  sistem  hukum  formal  properti. 
Ketiga,  properti  membuat  orang  semakin  akuntabel,  karena  legal 
representativenes  dari  properti  atau  kegiatan  ekonomi  yang 
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dimilikinya membuat dia dipercaya  jika menjalin kerjasama dengan 
orang  lain.    Keempat,  sistem properti membuat  aset  yang  dimiliki 
setiap orang lebih bisa difungsikan secara optimal (fungible). Kelima, 
sistem properti bisa membantu membentuk  jaringan  antar orang‐
orang,  dan  tidak  hanya  terbatas  pada  tetangga  atau  orang  yang 
dikenal,  sebagaimana  yang  terjadi  di  dunia  extra‐legal  yang 
dilakukan banyak orang miskin di negara dunia ketiga. Dan keenam, 
melalui  sistem  hukum  properti  setiap  transaksi  yang  dilakukan 
orang bisa  lebih  terlindungi, karena  sistem  formal hukum properti 
merekam  setiap  kegiatan  ekonomi  yang  muncul  dari  properti 
tertentu. 

    Akibat  dari  dianutnya  paham  liberal  kapital  ini,  rejim 
ekonomi  internasional  banyak  menyodorkan  agenda‐agenda 
tersembunyi  di  balik  kebijakan  pemulihan  ekonomi  atau  bantuan 
utang di negara‐negara berkembang untuk mendukung terciptanya 
sistem  pasar  bebas  berdasarkan  teori  ekonomi  liberal.  Konsep  ini 
secara  langsung maupun tidak  langsung menjadi “pembenar” bagi 
program‐program  yang  dijalankan  rejim  ekonomi  internasional 
seperti  Bank  Dunia  maupun  IMF,  karena  lembaga‐lembaga  ini 
menjadi pendukung konsep seperti ini.   

    Pun  tidak  dapat  disangkal  pengaruh  ini  sedikit  banyak 
meresap  ke  dalam  kebijakan  leval  nasional  negara‐negara  yang 
diberi bantuan oleh lembaga‐lembaga tersebut. Indonesia pun tidak 
lepas  dari  kebijakan‐kebijakan  seperti  ini,  mulai  dari  proyek 
administrasi  pertanahan  atau  dikenal  sebagai  LAP  (Land 
Administration  Programme),  hingga  yang  paling  baru  seperti 
kebijakan privatisasi sektor‐sektor publik seperti telekomunikasi dan 
air.  Semuanya  memiliki  “pesan  tersembunyi”  dalam  rangka 
memuluskan  jalan bagi  terbukanya pasar bebas melalui globalisasi 
ekonomi. 
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    Kajian‐kajian  evaluatif  atas  de  Soto  juga  sudah  banyak 
dilakukan  di  antaranya  yang  berkaitan  dengan  kondisi  Indonesia 
atau  negara  dunia  ketiga  adalah  Von  Benda‐Beckmann  (2001), 
kemudian oleh Jan Michiel Otto (2009) melalui proyek khusus Van 
Vollenhoven Institute ‐ lihat juga dalam Savitri dan Moeliono (2010), 
yang  menemukan  bahwa  meski  memiliki  beberapa  kelebihan, 
namun  konsep  de  Soto  akan  sulit  diimplementasikan  di  negara‐
negara  target,  di  antaranya  karena  sistem  hukum 
kebendaan/properti yang belum  integral karenanya  laporan proyek 
ini  diberi  judul  “The  Mystery  of  Legal  Failure”.  Selain  itu,  Jaka 
Soehendra (2010) yang dalam disertasinya melakukan evaluasi atas 
Proyek  Administrasi  Pertanahan  (PAP)‐nya  Bappenas  dan  Bank 
Dunia  juga menemukan bahwa proyek  legalisasi aset belum secara 
otomatis  akan  meningkatkan  kesejahteraan  penerima  manfaat, 
karena ada kondisi‐kondisi sosio‐ekonomi‐budaya‐politis yang harus 
diper‐ hatikan. 
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BAB III KEBIJAKAN AGRARIA DI INDONESIA 

 
 
3.1 Konstruk Hukum dan Kebijakan Agraria 

3.1.1  Arah Kebijakan Agraria di Indonesia: Tujuan Ideologis 
dan  Konstitusional 

alah satu tiang utama dari konstruk hukum agraria di Indonesia 
adalah  dasar  atau  landasan  konstitusional.    Hal  ini  menjadi 
penting karena pengelolaan sumber daya agraria18 merupakan 

salah  satu  sumber  perekonomian  negara.  Konsep  pengelolaan 
sumber  daya  agraria  di  Indonesia  secara  mendasar  diatur  dalam 
Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  (Amandemen  IV)  yang  menyatakan 
bahwa: 

Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di 
dalamnya  dikuasai  negara  dan  dipergunakan  sebesar‐
besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

  Pasal  ini mengandung dua konsep besar dalam pengelolaan 
sumber  daya  agraria  di  Indonesia  yaitu:  pertama,  bahwa  semua 
daratan, perairan dan udara yang meliputi wilayah Indonesia berikut 
semua kekayaan alam yang  terkandung di dalamnya   dikuasai oleh 
negara.  Kedua,  bahwa  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang 
terkandung  di  dalamnya  tersebut  dipergunakan  sebesar‐besarnya 
untuk  kemakmuran  rakyat.    Sesungguhnya  telah  jelas dari pasal di 

                                                 
18Penggunaan  istilah “sumber daya agraria” dirasakan  lebih tepat 

dalam konteks penelitian  ini dari penggunaan  istilah tanah semata karena 
dalam  terkait  dengan  banyak  aspek  dan  dimensi  ketanahan,  seperti 
sumber‐sumber  daya  alam  yang  ada  di  atas  maupun  di  bawah  tanah.  
Penggunaan  istilah  sumber  daya  agraria  juga  akan  digunakan  secara 
bergantian  dengan  istilah  sumber  daya  alam,  tergantung  pada  konteks 
pembahasannya. 

S 



58 | Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan 

atas  bahwa  tujuan  utama  dari  pengelolaan  sumber  daya  agraria 
adalah  “sebesar‐besar  kemakmuran  rakyat”.  Adapun  mekanisme 
yang  disediakan  adalah  melalui  penguasaan  dan  pengaturan  oleh 
negara.  Jadi  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  mengandung  tujuan  dan 
mekanisme pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia.   

Terkait dengan tujuan pengelolaan sumber daya agraria, jika 
kita  telusuri  lebih  lanjut,  kemakmuran  rakyat  bisa  mencakup 
kemakmuran  yang  bersumber  dari  keuntungan  ekonomi  yang 
didapatkan  dari  sumber  daya  agraria,  baik  melalui  akses  untuk 
mengeksploitasi  secara  langsung  (termasuk  asas  non  diskriminasi 
dalam  pemberian  ijin  pengelolaan),  maupun  keuntungan  yang 
didapatkan  secara  tidak  langsung.    Misalnya  melalui  keuntungan 
yang didapat pemerintah dari pengelolaan sumber daya alam (pajak 
atau  bagi  hasil)  kemudian  digunakan  kembali  untuk  kepentingan 
rakyat Indonesia secara lebih luas.  Namun, kemakmuran rakyat juga 
bisa  berarti  keuntungan  yang  bersumber  dari  terhindarnya  rakyat 
dari  bencara  lingkungan  yang  bisa  terjadi  akibat  over  eksploitasi 
sumber  daya  alam.  Dan  terakhir,  kemakmuran  rakyat  bisa  berupa 
keuntungan  untuk  tetap  bisa  mempertahankan  struktur  sosial, 
budaya dan cara hidup masyarakat (khususnya yang tinggal di dalam 
dan di sekitar hutan) sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. 

Dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (3) dari dokumen UUD 1945 
yang asli disebutkan bahwa: 

Dalam  Pasal  33  tertjantoem  dasar  demokrasi  ekonomi. 
Prodoeksi dikerjakan oleh semoea untuk semoea di bawah 
pimpinan  atau  penilikan  anggota‐anggota  masjarakat. 
Kemakmoeran  masjarakatlah  jang  dioetamakan,  boekan 
kemakmoeran orang  seorang.   Sebab  itoe perekonomian 
disoesoen  sebagai  oesaha  bersama  berdasar  atas  azas 
kekeloeargaan.    Bangoen  peroesahaan  jang  sesoeai 
dengan itoe adalah kooperasi. 
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Perekonomian  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi, 
kemakmoeran  bagi  semoea  orang!  Sebab  itoe  tjabang‐
tjabang  prodoeksi  jang  penting  bagi  negara  dan  jang 
mengoeasai  hidoep  orang  banjak  haroes  dikoeasai  oleh 
negara.  Kalau tidak, tampoek prodoeksi djatoeh ketangan 
orang  seorang  jang  berkoeasa  dan  rakjat  banjak 
ditindasinya.    Hanya  peroesahaan  jang  tidak  mengoeasai 
hadjat  hidoep  orang  banjak,  boleh  ada  ditangan  orang 
seorang. 

Boemi dan air dan kekajaan alam  jang  terkandung dalam 
boemi  adalah  pokok‐pokok  kemakmoeran  rakyat.  Sebab 
itoe  haroes  dikoeasai  oleh  negara  dan  dipergoenakan 
oentoek  sebesar‐besar  kemakmoeran  rakjat  (Setneg  RI, 
1998: 706). 

Sayangnya  dalam  Risalah  Pembahasan  Rancangan  UUD  1945  oleh 
BPUPKI tidak ada penjelasan sedikitpun tentang latar belakang atau 
risalah rapat yang membahas tentang Pasal 33 ayat (3) ini (Setneg RI, 
1998).  

Idealnya, hak menguasai negara, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 33  ayat  (3) UUD  1945,  tidak berarti bahwa  semua  tanah, air 
dan  semua  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  menjadi 
“milik”  negara.    Maksud  dari  pemberian  hak  ini  adalah  untuk 
memberikan  amanat  kepada  negara,  sebagai  representasi  dari 
seluruh rakyat Indonesia, untuk: 

(1) Mengatur dan melaksanakan alokasi, penggunaan, persediaan 
dan  pengelolaan,  serta  pemeliharaan  atas  tanah,  air  dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; 

(2) Menentukan dan mengatur hubungan‐hubungan hukum antara 
orang orang dengan bumi, air dan  ruang angkasa dan sumber 
daya alam yang terkandung di dalamnya; dan 

(3) Menentukan dan mengatur hubungan‐hubungan hukum antara 
rakyat  indonesia  satu  dengan  yang  lainnya,  dan  setiap 
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perjanjian‐perjanjian  hukum  atau  kontrak  yang  berhubungan 
dengan  tanah,  air  atau  kekayaan  alam  yang  terkandung  di 
dalamnya (Harsono, 1961: 10; Soetiknjo, 1990:50).   

Interpretasi ideal lainnya dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini 
adalah bahwa hak menguasai negara tidak berarti membatasi rakyat 
Indonesia  untuk  memiliki  sebidang  ruang  daratan.    Namun, 
seringkali  ada  pembatasan  agar  pemilikan  tanah  oleh  perorangan 
atau  kelompok  masyarakat  tidak  bertentangan  dengan 
“kepentingan  umum  atau  kepentingan  negara”.19    Kepentingan 
mana  sering  juga dikatakan  sebagai “kepentingan pembangunan” 
yang  ukurannya  seringkali  terus  menjadi  perdebatan  dan 
terkooptasi  berbagai  kepentingan  sehingga  menimbulkan  banyak 
penyimpangan  dalam  pelaksanaannya.    Lebih  lanjut,  pelaksanaan 
konsep  ini  telah  ditandai  dengan  banyaknya  penegasian  atas  hak 
masyarakat terhadap keamanan hak kepemilikan mereka, termasuk 
di antaranya hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat mereka.  

  Konsep dalam Pasal 33 ayat (3) ini kemudian diadopsi secara 
bulat‐bulat  dalam  UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar 
Pokok‐pokok  Agraria  atau  UUPA  (Soetiknjo,  1990:  54).  UUPA 
dirancang  untuk  menjadi  salah  satu  sumber  hukum  (basic  law) 
dalam pengelolaan  sumber daya  atau  agraria.    Slaats dalam  salah 
satu  laporannya  untuk  World  Bank  menyebutkan  bahwa 
sesungguhnya  UUPA  tidak  mengatur  mekanisme  pengelolaan 
sumber daya alam secara tegas.  Sebagai sebuah ”basic law” UUPA 
pada  kenyataannya  gagal  merumuskan  mekanisme  pengelolaan 
sumber daya agraria (alam) dan kegagalan itu bukan hanya terletak 
pada persoalan  implementasi di  lapangan tetapi  lebih dikarenakan, 
”the basic law is conceptually flawed and unworkable, particularly in a 
market based economy and a rapidly  industrializing society” (Slaats, 
2004:  3).    Berbagai  peraturan  Undang‐Undang  yang  dikeluarkan 

                                                 
19Harsono, ibid, 73. 
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setelah  UUPA,  sama  sekali  tidak  memiliki  benang  merah  dengan 
UUPA, misalnya saja bisa disebutkan disini adalah UU No. 5 Tahun 
1967  tentang  Ketentuan‐Ketentuan  Pokok20Kehutanan,  demikian 
juga  dengan  UU  No.  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan‐ketentuan 
Pokok  Pertambangan.  Masing‐masing  sektor  kehutanan  dan 
pertambangan  berjalan  dengan  mekanismenya  sendiri, 
meninggalkan  UUPA  sebagai  aturan  yang  lebih  banyak  hanya 
sebagai aturan ideal di atas kertas yang sulit diimplementasikan. 

Aturan‐aturan  lain  di  era  pemerintahan  Presiden  Suharto 
pun dibuat untuk kepentingan  sektoral, misalnya UU No. 4 Tahun 
1982 tentang Ketentuan‐ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 
Hidup  jo. UU No.  23 Tahun  1997  tentang pengelolaan  Lingkungan 
Hidup, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dan aturan 
perundang‐undangan  lainnya  mengenai  sumber  daya  alam  di 
Indonesia.21    Arah  kebijakan  pro‐investasi  pun  dicirikan  dengan 
dikeluarkannya  UU  No.  1  Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal 
Asing  (UUPMA)  yang dikeluarkan  sebagai  satu  aturan  awal di  era 
pemerintahan Presiden Suharto, yang kemudian dilanjutkan dengan 
UU sektoral sebagaimana telah disebutkan di atas. 
                                                 

20Penyebutan kata “Pokok” untuk UU Kehutanan  tahun  1967  ini 
diindikasikan  merupakan  suatu  “alat”  bagi  rejim  berkuasa  untuk 
menegasikan  kekuatan  UUPA  yang  awalnya  dijadikan  UU  paying  bagi 
pengelolaan sumber daya alam di  Indonesia.   Dengan menggunakan kata 
“Pokok”  diharapkan  rejim  Suharto  UU  Kehutanan  memiliki  “kekuatan” 
yang  sama dengan UUPA  sehingga bisa mengatur   persoalan kehutanan 
secara sektoral. 

21Untuk  lebih  lengkapnya  mengenai  peraturan  perundang‐
undangan sektoral di  Indonesia mengenai pengelolaan sumber daya alam 
bisa dilihat di dalam buku Maria S.W. Sumardjono, dkk (2011) yang memuat 
hasil kajian kritis atas undang‐undang terkait penataan ruang dan sumber 
daya alam yang membuktikan sektoralisme pengelolaan sumber daya alam 
berdasarkan  12  (dua  belas)  undang‐undang  terkait  pengelolaan  sumber 
daya alam di Indonesia. 
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3.1.2  Undang-Undang Pokok Agraria dan Reforma Agraria 

Dasar  dan  landasan  utama  dari  kebijakan  agraria  nasional 
yang  paling  tinggi  diletakkan  di  dalam  konstitusi  kita,  UUD  1945, 
Pasal  33  ayat  (3).    Setting  politik  paska  kolonialisme  dan 
kemerdekaan  Indonesia  di  era  1950  –  1960‐an  telah  sangat 
mempengaruhi penetapan UU Pokok Agraria  (UUPA) No.  1 Tahun 
1960,  yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal  33  ayat  (3) 
UUD 1945 tersebut (lihat Hustiati, 1990).  Dalam masa itu, dualisme 
hukum tanah (hukum perdata Eropa dan hukum adat) memberikan 
dasar  untuk  membentuk  sebuah  sistem  hukum  agraria  nasional.  
UUPA  juga  menjadi  dasar  bagi  pelaksanaan  Landreform  di 
Indonesia, karena  latar belakang sosio‐politik dan ekonomi saat  itu 
memang  membutuhkan  dengan  segera  dilakukannya  sebuah 
mekanisme  restrukturisasi  dan  re‐administrasi  pertanahan  dengan 
banyaknya  tanah‐tanah eks perkebunan Belanda  yang diambil  alih 
oleh pemerintah Indonesia. 

  Konsep ”agraria” yang diberikan oleh UUPA juga mencakup 
pengertian  yang  sangat  luas,  yaitu:  ”seluruh  bumi,  air  dan  ruang 
angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam 
wilayah  Republik  Indonesia  ....  merupakan  kekayaan  nasional” 
(Pasal  1  UUPA).    Secara  definitif  dan  konseptual  hal  ini  memang 
didukung secara akademis di mana pembahasan mengenai hukum 
agraria  mencakup  tidak  hanya  masalah  kepemilikan  dan 
penguasaan  tanah,  tapi  juga menyangkut  sumber daya alam  yang 
‘melekat’  dengan  tanah,  baik  “di  atas  tanah”  (seperti  hutan, 
tanaman, hewan, dll) maupun sumber daya “di dalam tanah”seperti 
hasil tambang, berupa bahan mineral, logam, batu bara, minyak dan 
gas bumi, dan sejenisnya (Fauzi dan Bachriadi, 2000).   

  Dalam  peraturan  perundang‐undangan  Indonesia, 
pelaksanaan Landreform memiliki banyak dasar hukum di antaranya 
adalah: 
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1. Pasal  6  UUPA:  “Semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi 
sosial”; 

2. Pasal  7  UUPA:  “Untuk  tidak  merugikan  kepentingan  umum 
maka pemilikan dan penguasaan  tanah yang melampaui batas 
tidak diperkenankan”;22 

3. Pasal  10  ayat  (1)  UUPA  yang  mengatur  tentang  kewajiban 
diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan tanah milik sendiri 
secara aktif, dengan mencegah cara‐cara pemerasan; 

4. Pasal 11 UUPA yang mengatur tentang hubungan hukum antara 
orang, badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa yang 
tidak  boleh  malampaui  batas  dan  tidak  boleh  bertentangan 
dengan  kepentingan nasional  serta harus memperhatikan dan 
menjamin  perlindungan  terhadap  kepentingan  golongan 
ekonomi lemah; 

5. Pasal  12  UUPA  yang  mengatur  bahwa  usaha  bersama  dalam 
lapangan agraria didasarkan pada kepentingan bersama dalam 
rangka  kepentingan  nasional,  dalam  bentuk  koperasi  atau 
bentuk‐bentuk gotong royong lainnya; 

6. Pasal  13  UUPA  bahwa  usaha‐usaha  terkait  agraria  akan  diatur 
pemerintah  dengan  tujuan  meningkatkan  produksi  dan 
kemakmuran rakyat serta mencegah adanya usaha‐usaha dalam 
lapangan  agraria  dari  organisasi‐organisasi  dan  perseorangan 
yang bersifat monopoli swasta; 

7. Pasal  17  UUPA  yang  mengatur  mengenai  penetapan  batas 
maksimum dan/atau minimum  tanah yang dapat dipunyai oleh 
hak tertentu oleh satu orang atau keluarga atau badan hukum. 

 

                                                 
22Hal  ini  juga  dilatar  belakangi  pada  pencegahan  terjadinya 

“latifundia” atau penumpukan penguasaan tanah pada satu atau beberapa 
orang saja, yang dapat berakibat pada pemerasan kerja petani penggarap 
untuk kepentingan pemilik tanah. 



64 | Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan 

Serangkaian  aturan pelaksana dari  konsep  Landreform dari UUPA 
pun sudah banyak dikeluarkan, di antaranya adalah UU No. 56 Prp 
Tahun  1960  tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; PP No,  224 
Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian 
Ganti  Rugi  jo  PP.  No.  41  Tahun  1964  mengenai  Perubahan  dan 
Tambahan  PP.  No.  224  Tahun  1961,  Keppres  No.  55  Tahun  1960 
tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Penyelenggaraan  Landreform 
(Hustiati,  1990:  38‐41).    Namun  program  Landreform  ini  belum 
sempat dilaksanakan secara meluas, yang baru dilaksanakan adalah 
penghapusan  tanah partikelir  (berdasarkan UU No.  1  Tahun  1958) 
dan  pengambil‐alihan  tanah‐tanah  perkebunan  milik  perusahaan 
Belanda menjadi perusahaan milik negara Indonesia. 

  Dalam  perkembangannya,  di  era  Orde  baru,  terjadi 
pergeseran penggunaan istilah ”Landreform” kepada istilah penata‐
gunaan tanah, penataan administrasi pertanahan, dan  istilah‐istilah 
sejenis.    Hal  ini  bisa  dilihat  di  dalam  beberapa  Repelita  maupun 
Garis‐garis Besar Haluan Negara, misalnya di dalam REPELITA VI dan 
di  dalam  GBHN  tahun  1988  (lihat  Hustiati,  1990:  28).    Kebijakan 
pertanahan  di  era  ini  kemudian  diarahkan  untuk  mendukung 
tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  melalui  proses  pembangunan, 
di  antaranya  dengan  mengeluarkan  kebijakan  pembebasan  tanah 
untuk  kepentingan  umum.  Dari  sisi  wacana  akademis  maupun 
kebijakan,  baik  landreform  ataupun  reforma  agraria  menjadi 
terbekukan di era ini. Meskipun dari sisi gerakan aktivis agraria tetap 
berjalan dalam upaya untuk mengkritisi kebijakan‐kebijakan ini.23 

                                                 
23Konsorsium Pembaruan Agraria merupakan  salah  satu gerakan 

agraria  di  Indonesia  yang berdiri  tahun  1994  dengan  di  antara  tokohnya 
adalah Noer Fauzi Rachman, Dianto Bachriadi dan Erpan Faryadi.  Gerakan 
ini tetap aktif mengkritisi kebijakan agraria yang sektoral dan menimbulkan 
banyak konflik di berbagai penjuru Indonesia, juga aktif untuk mendorong 
dilakukannya  Pembaruan  Agraria.  Di  masa‐masa  akhir  pemerintahan 
Presiden  Suharto,  yaitu  tahun  1997‐1998‐an,  dengan  melihat  momentum 
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  Perubahan  signifikan baru  terjadi paska  turunnya Presiden 
Soeharto  yang  menandai  awal  masa  reformasi  tahun  1998.  
Perubahan‐perubahan  konstitusional,  institusional  dan  substansial 
dilakukan  untuk  mengawal  Indonesia  ke  arah  baru  yang  lebih 
demokratis, terbuka dan akuntabel.  Penekanan pada perlindungan 
hak asasi warga negara di segala bidang, termasuk di bidang agraria, 
menjadi  fokus  pemerintah  reformasi.    Atas  dorongan  berbagai 
kekuatan  (perubahan  politik  hukum  dan  dorongan  dari  kalangan 
gerakan  agraria  dan  akademisi  agraria)  dikeluarkanlah  kebijakan 
awal  mengenai  reforma  agraria  di  Indonesia.  Berdasarkan 
Ketetapan  MPR  Nomor  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan  Agraria 
dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  yang  dimaksudkan  untuk 
memberikan  dasar  dan  arah  pembaruan  agraria  yang  adil, 
berkelanjutan  dan  ramah  lingkungan  serta  untuk  memastikan 
penguatan kelembagaan pelaksananya. Dalam Pasal 3 ketetapan ini 
secara jelas dinyatakan: 

“Pembaruan  agraria  mencakup  suatu  proses  yang 
berkesinambungan  berkenaan  dengan  penataan  kembali 
penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan 
sumber  daya  agraria,  dilaksanakan  dalam  rangka 
tercapainya  kepastian  dan  perlindungan  hukum  serta 
keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

  Pembaruan  agraria  menjadi  salah  satu  upaya  sistematis 
untuk  mengurangi  kemiskinan,  karena  terdapat  tujuh  langkah 
simultan yang termaktub didalam pembaruan agraria di  Indonesia, 
yaitu  (1)  menata  kembali  ketimpangan  struktur  penguasaan  dan 
penggunaan  tanah  ke  arah  yang  lebih  adil;  (2)  mengurangi 
kemiskinan; (3) menciptakan lapangan kerja; (4) memperbaiki akses 

                                                                                                         
perubahan, gerakan ini membentuk koalisi dengan gerakan agraria sejenis 
untuk  mendorong  disahkannya  Ketetapan  Majels  Permusyawaratan 
Rakyat  (MPR)  tentang  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  pembaruan 
agraria. 
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rakyat  kepada  sumber‐sumber  ekonomi,  terutama  tanah;  (5)  
mengurangi sengketa dan konflik pertanahan; (6) memperbaiki dan 
menjaga  kualitas  lingkungan  hidup;  dan  (7)  meningkatkan 
ketahanan pangan.24 

  Konsep  yang  diajukan  dalam  program  redistribusi  tanah 
negara  ini  berbeda  dengan  redistribusi  tanah  versi  Landreform.25  
Tanah  negara  yang  dimaksud  adalah:(a)  tanah‐tanah  yang 
diserahkan  secara  sukarela  oleh  pemiliknya;    (b)  tanah‐tanah  hak 
yang  berakhir  jangka  waktunya  dan  tidak  diperpanjang  lagi;  (c) 
tanah‐tanah  yang  pemegang  haknya  meninggal  dunia  tanpa  ahli 
waris; (d) tanah‐tanah yang ditelantarkan; dan (e) tanah‐tanah yang 
diambil  untuk  kepentingan  umum  sesuai  dengan  tata  cara 
pencabutan  hak  yang  diatur  dalam  UU  No.20  tahun  1961  dan 
pengadaan tanah yang diatur dengan Keppres No.55 tahun 1993. 

    Badan  Pertanahan  Nasional  sendiri  mengidentifikasikan 
adanya 13 jenis obyek tanah negara, yaitu (1) tanah bekas Hak Guna 
Usaha  (HGU), Hak Guna Bangunan  (HGB) dan Hak Pakai  (HP),  (2) 
Tanah yang terkena ketentuan konversi, (3) Tanah yang diserahkan 
oleh pemiliknya,  (4) Tanah hak yang pemegangnya melanggar,  (5) 

                                                 
24Lihat  dokumen  BPN  RI  berjudul,  “Reforma  Agraria:  Mandat 

Politik, Konstitusi,  dan Hukum  dalam Rangka Mewujudkan  ‘Tanah  untuk 
Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”, tahun 2007, halaman 9. 

25Terdapat empat macam sumber  tanah untuk  redistribusi  tanah 
versi Landreform, yaitu    (a) Tanah‐tanah selebihnya dari batas maksimum 
sebagaimana   dimaksudkan dalam UU No.56 Prp  tahun  1960 dan  tanah‐
tanah  yang  jatuh  pada  negara,  karena  pemiliknya  melanggar  ketentuan 
tersebut. (b) Tanah‐tanah yang diambil oleh pemerintah, karena pemiliknya 
bertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 
ayat  5.  (c)  Tanah‐tanah  swapraja  dan  bekas  swapraja  yang  telah  beralih 
kepada negara, sebagai yang dimaksudkan dalam diktum keempat huruf A 
UUPA. (d) Tanah‐tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara yang akan 
ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. 
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Tanah Obyek  landreform,  (6) Tanah Bekas Obyek Landreform,  (7) 
Tanah  timbul,  (8) Tanah bekas kawasan pertambangan,  (9) Tanah 
yang  dihibahkan  oleh  pemerintah,  (10)  Tanah  tukar‐menukar  dari 
dan oleh pemerintah,  (11) Tanah  yang dibeli oleh pemerintah,  (12) 
Tanah dari hutan produksi konversi dan (13) Tanah hutan produksi 
konversi yang dilepaskan (BPN, 2007;  lihat pula Shohibuddin, 2007; 
Sumardjono, 2005). 

  Hambatan  tidak  kalah  penting  dari  sisi  kelembagaan  pun 
harus  ditemui  ketika  terjadi  tarik  menarik  kewenangan  bidang 
pertanahan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah 
Kabupaten/Kota,  sebagaimana  telah  diungkapkan  dalam  latar 
belakang  sebelumnya.    Secara  institusional  tentunya  institusi‐
institusi  yang  ada  harus  dapat  berkoordinasi  dengan  pemerintah 
daerah dalam melaksanakan program‐program pembaruan agraria 
atau  reforma  agraria,  khususnya  dengan  Badan  Perencanaan  dan 
Pembangunan  Daerah  (Bappeda),  juga  dengan  dinas‐dinas  terkait 
yang  memang  masing‐masing  telah  memiliki  rangkaian  program 
pemberdayaan  di  wilayah  perdesaan  dan  perkotaan  yang  ada  di 
dalam  wilayahnya  masing‐masing.  Koordinasi  ini  menjadi  penting 
jika  program  reforma  agraria  yang  dijalankan  diharapkan  dapat 
terintegrasi  dengan  program  pemberdayaan  lain,  sehingga  upaya 
pembukaan  akses  (informasi,  oportunitas,  dan  pemberdayaan) 
dapat lebih optimal terlaksana. 
 
3.2  Program-program Terkait Reforma Agraria: Tinjauan 

Legal dan Sosio-Historis 

3.2.1  Era Pemerintahan Presiden Soekarno 

  UU  Pokok  Agraria  (UUPA)  No.  5  Tahun  1960  merupakan 
salah  satu  tonggak  utama  pelaksanaan  Landreform  di  Indonesia 
paska kemerdekaan Indonesia.  UU ini sendiri merupakan salah satu 
dari  rangkaian  undang‐undang  yang  memang  dicanangkan  untuk 
melaksanakan  perubahan  struktur  agraria  yang  memang  timpang 



68 | Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan 

paska  kolonialisme.   Di masa  kolonial, penguasaan, pemilikan  dan 
pengelolaan sumber daya agraria praktik dikuasai oleh negara, yang 
dilaksanakan  oleh  perusahaan‐perusahaan  swasta  yang  diberi 
kewenangan untuk  itu.   Tidak hanya dari segi struktur penguasaan 
dan  pemilikan  tanah,  namun  juga  ada  ketimpangan  dari  sisi 
pengelolaan,  seperti  sistem  bagi  hasil  (tenancy)  yang  sangat 
eksploitatif dan merugikan pihak penggarap.  Bahkan UU Bagi Hasil 
dikeluarkan terlebih dahulu dibandingkan UU Pokok Agraria melalui 
UU No. 2 Tahun 1960.  

  Boedi  Harsono  sebagaimana  dikutip  oleh  Hutagalung 
menyebutkan  bahwa  sebagai  bagian  dari  perombakan  kebijakan 
agraria paska kemerdekaan, setidaknya ada 5  (lima) program atau 
lebih dikenal sebagai “Panca Program” yang harus dilaksanakan:26 

1. Pembaharuan  Hukum  Agraria,  melalui  unifikasi  hukum  yang 
berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum; 

2. Penghapusan  terhadap  segala  macam  hak‐hak  asing  dan 
konsesi‐konsesi kolonial atas tanah; 

3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur‐angsur; 
4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan  tanah  serta 

berbagai  hubungan‐hubungan  hukum  yang  berkaitan  dengan 
pengusahaan  atas  tanah  dalam  mewujudkan  pemerataan 
kemakmuran dan keadilan; 

5. Perencanaan  persediaan,  peruntukan  bumi,  air,  dan  kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara 
terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya. 

Tujuan pertama dari pembaharuan hukum agraria dilatar belakangi 
oleh  kenyataan  praktik  pelaksanaan  hukum  agraria  kala  itu  yang 
masih bersifat pluralisme, di mana berlaku  lebih dari  satu hukum, 
yaitu  tidak  hanya  hukum  nasional  (berdasarkan  pada  Kitab  UU 

                                                 
26Lihat juga dalam Harsono, 1973 dalam Hutagalung, 1985: 12‐13. 
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Hukum Perdata) namun juga aturan hukum yang berdasarkan pada 
adat  istiadat.    UUPA  memiliki  tujuan  ideal  untuk  menemukan 
“karakteristik” hukum agraria yang khas Indonesia, yang didasarkan 
pada hukum adat yang berlaku di masyarakat  Indonesia.   Disinilah 
terlihat  bahwa  UUPA  sebetulnya  hanya  merupakan  salah  satu 
bagian dari program pembaruan agraria di Indonesia. Selain UUPA, 
dikeluarkan pula aturan lain seperti UU Perjanjian Bagi Hasil, dan di 
tahun 1958 dikeluarkan UU No. 1Tahun 1958 tentang Penghapusan 
Tanah Partikelir.  

  Selain  hukum  yang  plural,  bentuk‐bentuk  hak  atas  tanah 
yang  berasal  dari  sistem  hukum  Belanda  hingga  saat 
diundangkannya  UUPA  masih  berlaku  secara  luas,  di  antaranya 
masih  banyaknya  konsesi‐konsesi  kolonial  atas  tanah  yang 
memerlukan  aturan  hukum  baru  dalam  bingkai  pemikiran  dasar 
mengenai keagrariaan di Indonesia yang didasarkan pada UUD 1945 
dan cita‐cita pendirian negara.   Bentuk‐bentuk praktik pengelolaan 
sumber  daya  alam  yang  monopolistik  dan  eksploitatif  sebagai 
warisan  dari  pemerintahan  kolonial  juga  menjadi  latar  belakang 
utama dari dikeluarkannya UUPA.   Selain UUPA, ada beberapa UU 
lain  yang  penting  guna  mendukung  pelaksanaan  perubahan‐
perubahan  mendasar  bidang  keagrariaan  tersebut,  yaitu  UU  No. 
56/PRP/1960  tentang  Landreform,  yang  mengatur  setidaknya  tiga 
hal penting, yaitu (Sumarningsih, 2006: 3): 

1. Penetapan  luas  minimal  dan  maksimal  tanah  pertanian  yang 
boleh  dimiliki/dikuasai  oleh  seorang  WNI  atau  satu  keluarga 
WNI; 

2. Status  tanah  pertanian  yang  berada  dalam  ikatan  gadai  pada 
waktu diundangkannya UU No. 56/PRP/1960; dan 

3.  Peralihan hak milik atas tanah pertanian.   

Pada  masa  pemerintahan  Presiden  Soekarno,  Landreform 
dijalankan antara tahun 1961, yakni setelah diundangkannya UUPA, 
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hingga sekitar  tahun  1965‐an, saat  terjadinya peristiwa Gerakan 30 
September 1965.  Tidak dapat dipungkiri bahwa pendukung terkuat 
dari dilaksanakannya  Landreform dari kalangan politisi  adalah dari 
Partai  Komunis  Indonesia  (PKI).    Bahkan,  partai  ini  memiliki 
onderbauw yang secara aktif mengusahakan diimplementasikannya 
program Landreform, yaitu Barisan Tani Indonesia (BTI).  Salah satu 
penelitian yang dilakukan oleh Aidit dan rekan‐rekannya (Aidit 1964) 
tentang  sistem‐sistem  pengelolaan  sumber  daya  agraria  yang 
eksploitatif,  di  antaranya  dengan  temuan  penelitian  mengenai  “7 
(tujuh) setan desa, dan 3 (tiga) setan kota”, yang menggambarkan 
bentuk‐bentuk  eksploitasi  yang  dilakukan  aktor‐aktor  di  wilayah 
pedesaan  dan  perkotaan,  terhadap  kaum  buruh  tani,  atau  buruh 
upahan  lainnya.27   Sementara penelitian  lain  yang dilakukan  Ina E. 
Slamet28  (White  dalam  Hadiz  dan  Dhakidae,  2009)  mendalami 
masalah  kategorisasi  kelas  agraria  dalam  pembahasan  tentang 
pembagian  milik  tanah,  sistem  bagi  hasil  dan  akibat‐akibatnya 
(Slamet,  1965).    Bagi  Slamet,  perspektif  pembangunan  pedesaan 
harus memperhatikan petani kecil yang merupakan “akar dan jiwa” 
dari masyarakat desa  yang harus dihargai dan ditempatkan dalam 
kedudukan  yang mulia,  jika  tidak perlawanan mereka bukan  tidak 
mungkin  akan  memunculkan  sebuah  “revolusi  agraria”  (Slamet, 
1965: 177). 

                                                 
27Lihat White dalam Hadiz dan Dhakidae, 2009, halaman 129‐130. 
28Ina  E.  Slamet  adalah  ahli  antropologi  dan  sastra  Perancis 

Universitas Indonesia tahun 1960‐an. Fokus penelitiannya adalah penelitian 
partisipatif dan  isu keterpinggiran dan perlawanan petani, meneliti secara 
serius kehidupan desa, dan hidup bersama petani yang ditelitinya.   Dalam 
buku  Kronik  Agraria  Indonesia  (M.  Luthfi,  2011)  disebutkan  bahwa 
komitmen  sosial  Ina  Slamet  membuatnya  dicurigai  rejim  Orde  Baru 
sehingga  “diasingkan”.    Ina  kemudian  hidup  di  negeri  Belanda  untuk 
melanjutkan  studi dan mendapat gelar Doktor,  saat  ini  Ina Slamet  sudah 
kembali menetap di Indonesia. 
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  Mr. Sadjarwo yang pada tahun 1960 itu merupakan Menteri 
Agraria  mengajukan  banyak  pemikiran  tentang  pentingnya 
melaksanakan Landreform untuk mengurangi ketimpangan agraria 
dan  juga  sebagai  amanat  dari  UUPA.    Program  Landreform 
kemudian direalisasikan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 
1961  tentang  Pendaftaran  Tanah,  kemudian  dengan  PP  No.  224 
Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian 
Ganti  Kerugian.  Presiden  Soekarno  juga  mengeluarkan  beberapa 
Keputusan  terkait  pelaksanaan  Landreform  yaitu,  Keputusan 
Presiden  No.  131  Tahun  1961  tentang  Organisasi  Penyelenggaraan 
Landreform dan Perubahannya dalam Keputusan Presiden No. 509 
tahun  1961;  kemudian  Keputusan  Presiden  No.  263  Tahun  1964 
tentang Penyempurnaan Panitia Landreform.  Beberapa tanah yang 
sudah  diidentifikasi  sebagai  Tanah  Obyek  Landreform  juga  telah 
dikeluarkan  Surat  Keputusannya  (SK‐TOL  atau  SK  Redis),  antara 
tahun 1960 hingga awal tahun 1980‐an.   

  Landreform  di  era  Pemerintahan  Presiden  Soekarno 
dirancang  untuk  dilaksanakan  oleh  sebuah  Panitia  Landreform. 
Panitia ini sendiri dibentuk di tingkat Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah 
Tingkat  II, Kecamatan dan Desa dengan kedudukan masing‐masing 
Panitia sebagai “Panitia Negara”.   Masing‐masing tingkatan Panitia 
Landreform terdiri dari: 

1) Tingkat Pusat: Penanggung  Jawab Presiden RI, Ketua Menteri 
Pertama; Wakil Ketua Menteri Pembangunan, Menteri Agraria 
serta  Menteri  Dalam  Negeri/Otonomi  Daerah;  kemudian  yang 
menjadi  anggotanya  adalah  Menteri  Produksi,  Menteri 
Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Transkopemada, Menteri 
Perindustrian  Rakyat,  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Tenaga, 
Menteri Penerangan, Wakil DEPERNAS, Wakil DPA, Wakil DPR‐
GR, dan Wakil  Front Nasional. Dalam Keppress No.  509  tahun 
1961, anggota Panitia Landreform Pusat  ini kemudian ditambah 
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dengan  Gubernur  Bank  Indonesia  dan  Presiden  Direktur  Bank 
Koperasi, Tani dan Nelayan. 

2) Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat dengan ketua menteri 
Agraria, dan anggotanya adalah Menteri Dalam Negeri/Otonomi 
Daerah,  Menteri  Pertanian,  Menteri  Keuangan,  Menteri 
Perindustrian Rakyat, dan Menteri Transkopemada. 

3) Panitia  Pertimbangan  dan  Pengawasan  Pelaksanaan 
Landreform,  yaitu  diketuai  oleh  Pembantu  Utama  menteri 
Agraria,  dengan  anggota  Wakil  dari  Departemen  Pertahanan, 
wakil  Departemen  Kepolisian  Negara,  wakil  Departemen 
Kejaksaan  Agung,  wakil  Departemen  Kehakiman,  Kepala 
Jawatan Agraria, Kepala Jawatan Pendaftaran tanah, wakil dari 
Penguasa perang Tertinggi, wakil DEPERNAS (Dewan Perancang 
Nasional), wakil DPA, wakil Front Nasional dan Wakil Organisasi 
Tani. 

4) Sementara  di  tingkat  daerah  Tingkat  I,  Panitia  Landreform 
terdiri  dari  Ketua  Gubernur  atau  Kepala  Daerah,  Wakilnya 
Kepala  Inspeksi  Agraria,  dengan  anggota  terdiri  dari  Kepala 
Jawatan/Instansi pada  taraf daerah  tingkat  I dari departemen‐
departemen yang menteri‐menterinya tersebut di dalam Panitia 
Landreform  Pusat,  ditambah  dengan  Inspektur  Bank  Koperasi 
Tani dan Nelayan, serta wakil‐wakil Organisasi tani. 

5) Panitia Landreform Daerah Tingkat II diketuai oleh Bupati/kepala 
Daerah  dan  wakil  ketua  adalah  Kepala  Kantor  Agraria  Daerah 
dengan anggota sama dengan susunan Tingkat I tapi dari wakil‐
wakil yang ada di Daerah TIngkat II. 

6) Panitia Landreform Kecamatan terdiri dari Camat sebagai Ketua, 
dengan  wakilnya  adalah  Petugas  Agraria  yang  ditunjuk  oleh 
Kepala Kantor Agraria Daerah, dan anggotanya adalah kepala‐
kepala kantor atau instansi‐instansi pada taraf kecamatan. 
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Sebagai pendukung pelaksanaannya, dikeluarkan PP No. 224 Tahun 
1961  tentang Pelaksanaan Pembagian  Tanah dan Pemberian Ganti 
Kerugian.  Beberapa ketentuan dasar dari PP ini di antaranya adalah: 

1) Mengenai tanah‐tanah yang akan dibagikan (Pasal 1), yaitu: 

a. Tanah‐tanah  selebihnya  dari  batas  maksimum 
sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  No.  56/PRP/1960  dan 
tanah‐tanah  yang  jatuh  pada  negara  karena  pemiliknya 
melanggar UU tersebut; 

b. Tanah‐tanah  yang  diambil  oleh  pemerintah  karena 
pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah; 

c. Tanah‐tanah  swapraja  dan  bekas  swapraja  yang  teah 
beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam 
UUPA; 

d. Tanah‐tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara. 

2) Pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik yang besarnya 
dihitung berdasarkan perkalian “hasil bersih”29 rata‐rata selama 
5 (lima) tahun terakhir, yaitu: 

a. Untuk 5 hektar yang pertama, tiap hektarnya dikalikan 10 
kali hasil bersih setahun; 

b. Untuk 5 hektar kedua, ketiga dan keempat tiap hektarnya 
9 (sembilan) kali hasil bersih setahun; 

c. Untuk yang selebihnya, tiap hektarnya dikali 7 (tujuh) kali 
hasil bersih setahun. 

3) Mekanisme  banding  melalui  Panitia  Landreform  yang  lebih 
tinggi  (dari  Desa/Kecamatan  ke  Panitia  Daerah  Tingkat  II, 
kemudian  ke  Panitia  Daerah  Tingkat  I  dan  terakhir  ke  Panitia 
Landreform Tingkat Pusat. 

                                                 
29Yang  dimaksud  dengan  “hasil  bersih”  dalam  PP  ini  adalah 

seperdua hasil‐kotor bagi tanaman padi atau sepertiga hasil‐kotor tanaman 
palawija. 
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4) Syarat‐syarat pembagian tanah, seperti diberikan hanya kepada 
penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan, buruh 
tani  tetap,  penggarap  yang  tidak  memiliki  tanah  tetap, 
penggarap yang memiliki tanah garapan kurang dari 0.5 hektar, 
atau pemilik tanah yang memiliki tanah kurang dari 0.5 hektar, 
buruh tani miskin atau petani lainnya. 

5) Adapun pemilik baru diharuskan mengganti pembayaran  yang 
dilakukan pemerintah kepada pemilik tanah sebelumnya dengan 
cara  diangsur  melalui  hasil  produksi  tanah  yang  digarapnya 
sendiri.    Adapun  harga  tanah  yang  harus  dibayarkan  adalah 
harga  tanah  itu  sendiri  (yang  diganti  rugikan  kepada  pemilik 
lama, ditambah biaya administrasi 10%). 

6) Ketentuan  bahwa  selama  tanah  tersebut belum  dibayar  lunas 
oleh pemilik baru, maka kepemilikan tanah tidak boleh dipindah 
tangankan. 

Dalam konsep Landreform berdasarkan UUPA dan PP No. 224 Tahun 
1961  ini, dapat dilihat bahwa yang dimaksud bukanlah pengambilan 
paksa hak milik perseorangan tanpa ganti kerugian.  Yang dirancang 
dalam  aturan‐aturan  ini  adalah  membuat  sebuah  mekanisme 
pengaturan kepemilikan tanah, di mana pemilik tanah yang memiliki 
luas maksimum atau lebih, “menjual” tanahnya kepada negara, dan 
kemudian  negara  “menjualnya  kembali”  secara  berangsur  dan 
disertai bantuan  lain guna peningkatan produksi  tanah yang dibeli 
tersebut untuk dapat membayar harga jual atas tanah tersebut. 

  Untuk  melancarkan  proses  identifikasi  tanah‐tanah  yang 
akan  dijadikan  obyek  Landreform,  kemudian  pemerintah  juga 
mengeluarkan  PP  No.  10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah, 
yang  didalamnya  mengatur  mengenai  pengukuran  dan  pemetaan 
tanah, kemudian membuat Daftar Tanah, Daftar Nama, Daftar Buku 
Tanah  dan  Daftar  Surat  Ukur  yang  dilaksanakan  oleh  Kantor 
Pendaftaran  Tanah dan  aparat pemerintahan di  tingkat desa‐desa 
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atau kecamatan.  Proses ini juga dalam PP ini diharuskan dilanjutkan 
ke  proses  sertifikasi,  khususnya  untuk  tanah‐tanah  hak  milik  atau 
tanah hasil redistribusi yang telah lunas pembayarannya.  

  Meskipun  rangkaian aturan hingga dukungan partai politik 
dan dukungan pemerintah yang berkuasa sangat kuat dalam masa 
pelaksanaan  Landreform  tahun  1961  hingga  1965,  namun  dalam 
kenyataannya program ini juga tidak berjalan dengan mulus, bahkan 
menemui banyak hambatan di dalam praktiknya.   Dalam  rekaman 
Fauzi (dalam Wiradi, 2002,  juga dalam Sumarningsih, 2006:  17) ada 
banyak hal yang menghambat pelaksanaan Landreform, yaitu: 

1) Belum sempurnanya sistem administrasi pertanahan; 
2) Masih banyaknya resistensi atas pelaksanaan landreform; 
3) Kapasitas  pelaksana  (Panitia  Landreform)  yang  tidak 

berkomitmen secara penuh terhadap suksesnya program; 
4) Belum optimalnya peran Organisasi Tani di daerah; 
5) Adanya tekanan psikologis dan ekonomi dari pemilik tanah luas 

atau  “tuan  tanah”  kepada  petani  penggarap  atau  buruh  tani, 
yang  secara  sosio‐kultural  juga  di  banyak  daerah  terikat  pada 
hubungan “patron‐klien”; 

6) karena  satu dan berbagai hal,  tanah menjadi  “tidak  tergarap” 
akibatnya  menjadi  tanah  berstatus  “absentee”  atau  tanah 
guntai atau tanah terlantar. 

Hampir  senada  dengan  Fauzi  dan  Sumarningsih,  beberapa  sebab 
lain dari “kegagalan” pelaksanaan Landreform di era pemerintahan 
Sukarno  dapat  dilihat  dari  rekaman  Olle  Tornquist  (2011:  236‐241) 
yang menyebutkan beberapa persoalan mendasar, yaitu: 

1. Panitia  ‘reformasi  tanah’  sifatnya  top  down,  sehingga  tidak 
dapat  memahami  realitas  penguasaan  tanah  di  daerah 
pedalaman di Jawa, Madura, Bali dan Lombok; 

2. Tidak  tersedianya  daftar  pemilikan  tanah  (administrasi 
kepemilikan  tanah)  yang  memadai  paska  kemerdekaan,  di 
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antaranya  dikarenakan  banyak  rakyat  di  era  kolonialisme 
berupaya  untuk  tidak  mendaftarkan  tanahnya  untuk 
menghindari pajak  tanah  yang  sangat besar;  sementara paska 
kemerdekaan belum pernah sekalipun pemerintah yang sempat 
berkuasa  melakukan  pemetaan  dan  administrasi  ulang 
kepemilikan  tanah‐tanah masyarakat, kecuali  tanah‐tanah milik 
negara yang disewakan kepada perusahaan swasta atau tanah‐
tanah partikulir milik warga negara asing; 

3. Adanya  perbedaan  estimasi  data  tanah‐tanah  kelebihan  milik 
tuan tanah yang sedianya akan dibagikan atau diredistribusikan 
kepada petani penggarap  tak bertanah,  karena banyak  terjadi 
penyelundupan kepemilikan tanah kepada famili jauh para tuan 
tanah, atau dengan dalih bahwa tanah‐tanah kelebihan tersebut 
telah dihibahkan kepada lembaga‐lembaga keagamaan.  

Pada  akhirnya  ketika  tanah  yang  dibagikan  tidak  sesuai 
dengan  “janji”  pemerintah,  banyak  petani  yang  kemudian 
melakukan aksi sepihak dengan mengambil sendiri tanah‐tanah dari 
tuan  tanah yang memiliki kelebihan  tanah dari yang  telah diijinkan 
oleh UUPA dan peraturan pelaksananya, baik dengan maupun tanpa 
kekerasan. “Gerakan aksi sepihak”30  (Tornquist, 2011: 240‐241;  juga 
dalam Sulistyo, 2011:  156) yang berhadapan  langsung dengan para 
pemilik  tanah  yang  resisten  terhadap  pelaksanaan  Landreform  ini 
sempat  terjadi  di  beberapa  wilayah  pelaksanaan  Landreform. 
Gerakan  aksi  sepihak  inilah  yang  di  banyak  daerah  semakin 
mempersempit  ruang  gerak  pelaksana  Landreform,  bahkan  tidak 

                                                 
30Penjelasan  lebih  lengkap mengenai  latar belakang dan konteks 

terjadinya aksi sepihak (aksi yang hanya ditujukan untuk kepentingan kaum 
tani  dan  petani  tak  bertanah)  yang  mereka  dalilkan  sebagai  bentuk 
pelaksanaan  reformasi pertanahan  (pelaksanaan UUPA  tahun  1960), bias 
dibaca  dalam  Olle  Tornquist  tentang  “Penghancuran  PKI”  tahun  2011 
halaman 236‐250. 
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jarang  bentuk‐bentuk  anarkisme  muncul  dalam  gerakan  ini,  yang 
menimbulkan  beberapa  kasus  kekerasan  di  beberapa  daerah.  
Hingga  kemudian  rejim  pemerintahan  berganti  dengan  rejim  di 
bawah  pimpinan  Presiden  Suharto,  dan  kebijakan  Landreform 
meskipun tidak secara langsung dicabut, namun aturan demi aturan 
yang  dikeluarkan  kemudian  memperkecil  kewenangan  Panitia 
Pelaksana, hingga pada akhirnya kegiatan ini dihentikan sama sekali. 

Kebijakan  Landreform  kemudian  semakin  “tergilas”  oleh 
kebijakan  lain dari pemerintahan pengganti Pemerintahan Presiden 
Soekarno,  yaitu  Pemerintahan  Presiden  Suharto.    Di  antaranya 
melalui  kebijakan  sektoral  dan  pro  investasi  sejak  tahun  1967‐an, 
hingga ke pola resettlement melalui kebijakan Transmigrasinya yang 
sudah dimulai sejak tahun 1974‐an. 

  Tidak ada penjelasan secara eksplisit (dalam peraturan yang 
menggantikan  peraturan  lama  ataupun  dalam  arahan  kebijakan 
jangka pendek, menengah atau panjang)  tentang bagaimana atau 
mengapa  pemerintah  Presiden  Suharto,  tidak  berpihak  pada 
program Landreform, meskipun Surat Keputusan atau SK TOL atau 
SK Redistribusi masih terus dikeluarkan bahkan hingga tahun 1982‐
an.   Beberapa penulis, seperti Sumarningsih (2006) melihat adanya 
alasan  “Landreform  sebagai  program  yang  identik  dengan  paham 
komunisme”  yang  menyebabkan  “dijauhkannya”  program 
Landreform  dari  kebijakan  agraria  masa  pemerintahan  Presiden 
Suharto.   Selain  itu ditambahkan Sumarningsih (2006), ada  indikasi 
bahwa  pemerintahan  era  Suharto  secara  implisit  melihat 
“kedekatan” antara pelaksana Landreform dengan ideologi keadilan 
bagi  petani  yang  diusung  salah  satu  onderbouw  Partai  Komunis 
Indonesia,  yaitu BTI,  di  masa  lalu  yang  memberikan  kesan bahwa 
program  Landreform  adalah  program  yang  berlandaskan  pada 
ideologi  komunisme.    Namun  yang  jelas,  di  era  pemerintahan 
Presiden  Suharto  ini,  kebijakan  yang  saat  itu  dipilih  adalah  untuk 
sebanyak  mungkin  mengundang  investor  asing  ke  dalam  negeri 
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untuk  mengelola  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  agraria 
Indonesia  yang  saat  itu  masih  sangat  melimpah;  dan  program‐
program  populis  seperti  Landreform  jelas  tidak  bisa  ditempatkan 
dalam konteks pilihan kebijakan seperti ini. 
 
3.2.2  Era Pemerintahan Presiden Suharto 

Suharto  mendapatkan  mandat  sebagai  Presiden  Republik 
Indonesia  sejak  tahun  1967  hingga  1998.  Pada  awal‐awal 
pemerintahannya,  Suharto  mengeluarkan  kebijakan‐kebijakan 
tentang pengelolaan sumber daya alam yang bersifat sektoral dan 
monopolistik.31Tahun‐tahun  selanjutnya,  masalah  kepadatan 
penduduk di pulau Jawa  semakin mengemuka, sehingga diperlukan 
suatu  kebijakan  untuk  mengurangi  tekanan  penduduk  di  pulau 
Jawa.  Pilihan  yang  diambil  oleh  pemerintahaan  Presiden  Suharto 
adalah  dengan  program  transmigrasi.  Kemudian  program  ini 
dihubungkan  dengan  program  lainnya,  seperti  Perkebunan  Inti 
Rakyat (PIR BUN). 
 
1) Transmigrasi 

Dasar hukum program transmigrasi di  Indonesia adalah UU 
No.  3  Tahun  1972  tentang  Ketentuan  Pokok  Transmigrasi,  yang 
kemudian diikuti oleh PP No. 42  Tahun  1973. Kemudian UU No.  3 
Tahun 1972 ini digantikan oleh UU No. 15 Tahun 1997. Dalam UU No. 
3 Tahun 1972 disebutkan bahwa kepada setiap keluarga transmigran 
dibagikan  minimal  2  (dua)  hektar  (ha)tanahpertanian.  Kemudian 
dalam  PP  No.  42  Tahun  1973  disebutkan  pula  bahwa  bantuan 

                                                 
31UU  No.  5  Tahun  1967  tentang  Ketentuan‐ketentuan  Pokok 

Kehutanan  yang  memberikan  ruang  yang  luas  bagi  pengusahaan  hutan 
(HPH) untuk mengelola luasan konsesi tertentu. Sebaliknya dalam UU No. 
44/Prp/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas, melakukan monopoli 
pengusahaan melalui Pertamina. 
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pemerintah kepada transmigran pada hakekatnya merupakan kredit 
yang  harus  dikembalikan.  Oleh  sebab  itu  sebetulnya  transmigrasi 
merupakan  salah  satu  sektor  pembangunan  nasional  yang  secara 
langsung  berkaitan  dengan  pembagian  (redistribusi)  tanah 
pertanian  (Puslitbang  Ketransmigrasian  dalam  Anharuddin,  2006: 
19).   Meskipun dalam undang‐undang  ini tidak terdapat pasal yang 
menyatakan  bahwa  program  transmigrasi  merupakan  pengganti 
pelaksanaan Landreform, namun dengan adanya pengaturan yang 
memberikan  transmigran 2 (dua) hektartanah per Kepala Keluarga 
(KK),  yang diikuti dengan  kredit‐kredit  lainnya merupakan  ciri dari 
program Landreform seperti yang tersurat dalam UU No. 56 Tahun 
1960. 

Pencapaian secara kuantitatif program transmigrasi terlihat 
pada masa administrasi Presiden Soeharto dengan program Pelita 
(Pembangunan  Lima  Tahun).  Dalam  Pelita  I  (1969‐1974)  sebanyak 
46,268  KK;  Pelita  II  (1974‐1979)  82.959  KK;  Pelita  III  (1979‐1984) 
371.668 KK; Pelita  IV  (1984‐1989)   750.150 KK; Pelita V  (1989‐1994) 
265.259  KK  dan  Pelita  VI  (1994‐1998)  292.519.  Namun  selanjutnya 
ketika  orde  reformasi  yang  dimulai  sejak  tahun  1998,  yang  diikuti 
pula  oleh  pemberlakuan  otonomi  daerah,  program  transmigrasi 
mengalami penurunan yang signifikan. Misalnya tahun 2000 sekitar 
6489 KK; tahun 2001 sebesar 15.868; tahun 2003 sebesar 15.000 KK; 
tahun  2004  sebesar 9134 KK;  tahun  2005 619 KK dan  tahun  2006 
sebesar 4901 KK.  Pemberlakuan otonomi daerah yang memperkuat 
identitas  lokal dan semakin sulitnya memperoleh tanah‐tanah yang 
layak  untuk  kepentingan  transmigrasi  menyebabkan  program  ini 
semakin  tidak  berkembang.  Beberapa  daerah  secara  terbuka 
menyatakan  penolakannya  terhadap  keberadaan  transmigrasi 
dengan  isu  ”Jawanisasi”,  seperti  yang  terjadi  di  Kabupaten  Kutai 
Barat, provinsi Kalimantan Timur. 

Pencapaian  secara  kuantitas  yang  relatif  tinggi  untuk 
program  transmigrasi  pada  masa  orde  baru  (1968‐1998) 
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memperlihatkan bahwa program  ini memang didukung oleh suatu 
pemerintahan yang kuat dan bahkan seringkali melakukan berbagai 
pelanggaran  dalam  implementasi  programnya,  mulai  dari  mencari 
calon  transmigran  di  tempat  asal,  hingga  cara‐cara  mendapatkan 
tanah untuk satuan pemukiman yang seringkali berhadapan dengan 
hak‐hak lokal tertentu dalam penguasaan tanah. 

Hasil  Penelitian  Anharudin,  dkk  (2006)  memperlihatkan 
adanya  dampak  penerapan  otonomi  daerah  dengan  proses 
penyediaan  tanah  untuk  lokasi  transmigrasi.  Sejak  masa  sebelum 
reformasi  hingga  saat  ini,  pemerintah  (Depnakertrans)  telah 
memiliki  prosedur  dan  cara‐cara  penyediaan  tanah  untuk 
transmigrasi  sesuai UU  yang berlaku. Misalnya, Pasal  23 UU No.15 
Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa  

“Pemerintah  (Pusat)  menyediakan  tanah  bagi 
penyelenggaraan  transmigrasi.  Tanah  yang  diperoleh 
Pemerintah untuk penyelenggaraan transmigrasi berstatus 
hak pengelolaan (HPl)”  

Sebagai  implikasi  otonomi,  Pemerintah  (Depnakertrans) 
saat  ini  tidak  lagi  memiliki  kewenangan  (administratif)  untuk 
menyediakan  tanah  guna  pembangunan  transmigrasi,  dan 
kewenangan tersebut kini berada pada pemerintah daerah (provinsi 
dan atau kabupaten‐kota), termasuk persoalan pencadangan tanah 
(lahan) transmigrasi. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 
1999  tentang  Penyelenggaraan  Transmigrasi,  disebutkan  bahwa 
apabila lahan/tanah untuk transmigrasi merupakan atau berasal dari 
tanah negara, maka Menteri Negara Transmigrasi harus mengajukan 
hak pengelolaannya kepada Badan Pertanahan Nasional. 
 
2) Program Perkebunan Inti-Rakyat (PIR) 

Program  lainnya  yang  terkait  dengan  program 
pemberdayaan  melalui  kerjasama  rakyat  pemilik  tanah  dengan 
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perusahaan adalah program PIR. Sebagai salah satu contoh adalah 
yang pernah dilakukan di Riau, Sumatera Utara dan daerah  lainnya 
di luar Jawa. 

Program PIR yang pernah berlangsung di Indonesia dengan 
mendasarkan  pada  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  No.  1 
Tahun  1986  tentang  Pengembangan  Perkebunan  Dengan  Pola 
Perusahaan  Inti  Rakyat  Yang  Dikaitkan  Dengan  Program 
Transmigrasi.  Program  PIR  ini  merupakan  proyek  pengembangan 
perkebunan  dengan  pola  PIR  yang  terdiri  dari  kegiatan 
pembangunan  perkebunan  inti  dan  wilayah  plasma  yang 
dilaksanakan oleh perusahaan intinya dalam jangka waktu tertentu. 
Inti  dari  konsep  PIR  ini  adalah  pola  pelaksanaan  pengembangan 
perkebunan  dengan  menggunakan  perkebunan  besar  sebagai  inti 
yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya 
sebagai  plasma  dalam  suatu  sistem  kerjasama  yang  saling 
menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan. 

Proyek  PIR‐TRANS  ini  merupakan  suatu  paket 
pengembangan  wilayah  yang  utuh  yang  terdiri  dari  komponen 
utama  dan  komponen  penunjang.  Komponen  utama  merupakan 
komponen  yang  terdiri  dari:  pembangunan  perkebunan  inti, 
pembangunan  kebun  plasma,  pembangunan  pemukiman  yang 
terdiri  dari  tanah  pekarangan  dan  perumahan.  Sedangkan 
komponen  penunjang  merupakan  komponen  yang  meliputi 
pembangunan prasarana umum. 

Lahan/tanah yang disediakan dalam program PIR‐TRANS  ini 
terdiri  dari  tiga  jenis  lahan.  Pertama,  lahan  untuk  perkebunan  inti 
dan  kebun  plasma  yang  perimbangan  luasnya  ditetapkan  oleh 
Menteri Pertanian. Kedua, lahan untuk pekarangan termasuk untuk 
rumah  sesuai  dengan  keperluan.  Ketiga,  lahan  untuk  komponen 
penunjang.  Adapun  luasan  lahan  yang  disediakan  untuk  masing‐
masing  petani  peserta  adalah:  lahan  kebun  plasma  seluas  2,00 
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hektar  dan  lahan  pekarangan,  termasuk  tapak  perumahan  seluas 
0,50 hektar. 

Program  PIR‐TRANS  ini  selain  melibatkan  petani,  maka 
keterlibatan Perusahaan baik BUMN maupun swasta menjadi suatu 
yang  sangat  penting.  Perusahaan  inti  tersebut  dalam  program  ini 
mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

1. Membangun  perkebunan  inti  lengkap  dengan  fasilitas 
pengelolaan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan 
kebun plasma. 

2. Melaksanakan  pembangunan  kebun  plasma  sesuai  dengan 
petunjuk  operasional  dan  standar  fisik  yang  ditetapkan  oleh 
Departemen Pertanian. 

3. Bertindak  sebagai pelaksana penyiapan  tanah pekarangan dan 
pembangunan  perumahan  petani  peserta,  dengan  petunjuk 
teknis dari Departemen Transmigrasi. 

4. Membina  secara  teknis  para  petani  peserta  agar  mampu 
mengusahakan kebunnya dengan baik. 

5. Menampung (membeli) hasil kebun plasma dengan harga yang 
layak  sesuai  dengan  pedoman  yang  ditetapkan  oleh 
Pemerintah. 

6. Membantu  proses  pelaksanaan  pengembalian  kredit  petani 
peserta. 

 
1) PRONA atau Program Pendaftaran Tanah Sistematik 

Tahun  1981/1982  pemerintah  Presiden  Suharto 
melaksanakan  Program  Nasional  (PRONA)  Pendaftaran  Tanah 
Sistematis di 27 provinsi dan 300 kabupaten/kotamadya di  seluruh 
Indonesia.   Dengan didukung  “Paket Kebijakan Pertanahan”  yang 
dikeluarkan  Menteri  Dalam  Negeri  yaitu  Keputusan  Mendagri  No. 
189 Tahun 1981, No. 220 Tahun 1981 dan No. 266 Tahun 1982 (lihat 
Soehendra, 2010: 88). 
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  PRONA  ini  menandai  pula  perubahan  pola  kegiatan  yang 
dilakukan  instansi  bidang  pertanahan  di  Indonesia,  yaitu  BPN, 
menjadi  semata  berfungsi  untuk  mengurus  tertib  administrasi 
pertanahan.  Meskipun  demikian,  keterbatasan  institusional  juga 
tidak  membuat  PRONA  menjadi  sebuah  langkah  masif  proses 
sertifikasi  karena  hingga  berakhirnya  program  (yang  secara  tidak 
terlalu  jelas)  digantikan  menjadi  Proyek  Adjudikasi  Pertanahan  –
yang  memiliki  tujuan  dan  mekanisme  yang  sama‐‐,  BPN  hanya 
berhasil  mengeluarkan  900.000  sertipikat  hak  atas  tanah,  berupa 
hak milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai.  
 
2.2.3  Era Reformasi 

1)  Land Administration Programme (LAP) World Bank 

Land  Administration  Programme  (LAP)  atau  juga  dikenal  sebagai 
Proyek  Administrasi  Pertanahan  (PAP)  merupakan  suatu  proyek 
sertifikasi dan penertiban administrasi pertanahan  yang dijalankan 
oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).  PAP  sendiri  sebetulnya 
sudah mulai  diinisiasi  sejak  tahun  1994  yang  lebih dikenal  sebagai 
PRONA di era pemerintahan Presiden Suharto, yang pelaksanaanya 
terus  berlanjut  hingga  tahun  2002.    Pendanaan  PAP  adalah  dari 
dukungan Bank Dunia dibantu oleh AusAID (Australia).   

  Program  ini  mencakup  rencana  untuk  melakukan 
pensertipikatan tanah‐tanah di luar kawasan hutan, yang semuanya 
berjumlah 77 juta bidang tanah (Soehendra, 20010: 86). Program ini 
awalnya  direncanakan  untuk  dilakukan  selama  25  tahun.    Tahun 
1997,  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  24 
Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  dan  Peraturan  Menteri 
Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 sebagai pelaksanaannya. 
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2)  Land Management and Policy Development Programme 
(LMPDP) 

  Land Management  and Policy Development  (LMPDP) adalah  
program  pengembangan  kebijakan  dan  manajemen  pertanahan 
yang  mencakup  kegiatan  pengembangan  kebijakan  pertanahan, 
peningkatan  kapasitas  kelembagaan,  percepatan  pendaftaran 
tanah,  pengembangan  sistem  informasi  pertanahan  dan 
peningkatan  kapasitas  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan 
manajemen pertanahan. LMPD merupakan kegiatan  lintas  instansi 
yang  melibatkan  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  Kementerian 
Dalam  Negeri  (Departemen Dalam  Negeri    pada  tahun  2007)  dan 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas).  Terdapat 
lima komponen kegiatan LMPDP, yaitu komponen 1 ditangani oleh 
Bappenas, komponen 2,3 dan 4 ditangani oleh BPN dan komponen 
5 oleh Kementerian Dalam Negeri.LMPD dibiayai oleh Bank Dunia  
(Loan No. 4731‐IND)  selama 3  tahun mulai dari  tahun 2007 hingga 
2010. 
 
3) Program Pembaruan Agraria Nasional 

Program  Pembaruan  Agraria  Nasional  pada  awalnya 
memang  telah  menjadi  visi  dan  misi  Presiden  terpilih  Susilo 
Bambang  Yudhoyono,  baik  dalam  proses  pemilihan  tahun  2004 
maupun  2009.  Awalnya  disebutkan  dalam  Pidato  Presiden  pada 
tanggal  31  Januari  2007,  Program  Reforma  Agraria  kemudian 
menjadi sebuah program nyata.  Sebagai tindak lanjut atas kebijakan 
yang sudah digariskan  ini lah kemudian Badan Pertanahan Nasional 
mulai  bekerja  mengimplementasikan  apa  yang  kemudian 
dinamakan Program Pembaruan Agraria Nasional atau PPAN.   

Namun,  pelaksanaan  program  ini  tidak  semata 
membutuhkan dukungan dari sisi political will dari atas; tetapi  juga 
butuh  penataan  kelembagaan  di  dalam  tubuh  BPN  sendiri  dalam 
rangka  mendukung  program  dan  kebijakan  pertanahan  nasional. 
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Reformasi  di  Badan  Pertanahan  Nasional  tidak  hanya  mencakup 
perubahan  struktural maupun di  lingkungan birokrasi BPN  sendiri, 
namun  juga termasuk pada upaya‐upaya penguatan kembali peran 
BPN  sebagai  institusi  pemerintah  yang  menangani  masalah 
pertanahan.  Program  yang  dijalankan  pun  kemudian  dirumuskan 
dalam Program Strategis Badan Pertanahan Nasional, yaitu:  

i. Percepatan,  Ketepatan,  Kemudahan,  Transparansi,  dan 
Akuntabilitas Legalisasi Aset Tanah Masyarakat dan Pemerintah.  

ii. Reforma Agraria.  
iii. Penertiban Tanah Terlantar.  
iv. Penyelesaian Masalah Pertanahan, dan  
v. LARASITA  untuk  memberikan  keadilan  akses  pertanahan  bagi 

masyarakat. 

Diletakkannya  kebijakan  reforma  agraria  kedalam  agenda 
dan  program  ekonomi  dan  kesejahteraan  didasari  oleh  keyakinan 
bahwa  melalui  pelaksanaan  reforma  agraria  maka  kebijakan 
pertanahan  akan  dapat  berkontribusi  secara  nyata  pada 
perwujudan  keadilan  sosial,  penciptaan  lapangan  kerja,  serta 
pengentasan  kemiskinan,  melalui  proses  revitalisasi  pertanian, 
revitalisasi  pedesaan,  serta  pemenuhan  hak‐hak  dasar  rakyat 
(Winoto  2008).    Langkah  operasional  kebijakan  reforma  agraria 
diwujudkan  kedalam  pilot  project  Program  Pembaruan  Agraria 
Nasional (PPAN) yang mulai dijalankan Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) pada pertengahan tahun 2007 di 8 provinsi di Indonesia. 

  Joyo Winoto, Kepala  BPN RI periode 2004‐2009 dalam buku 
“Tanah  untuk  Rakyat:  Risalah  tentang  Reforma  Agraria  sebagai 
Agenda  Bangsa”  (2008)  mengusung  konsepsi  pro‐poor  agrarian 
reform  sebagai  suatu  upaya  bersama  pemerintah  dan  kekuatan‐
kekuatan  sosial  masyarakat  untuk  menata  kembali  distribusi 
penguasaan  tanah  yang  timpang.    Pro‐poor  agrarian  reform  ini 
bertumpu pada empat  kaki,  yaitu:  (1)  adanya organisasi‐organisasi 
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rakyat miskin pedesaan yang otonom; (2) digalangnya koalisi politik 
yang  luas  dan  pro‐reforma  agraria;  (3)  disalurkannya  investasi 
publik, kredit pemerintah, dan asistensi  teknis yang besar; dan  (4) 
dijalankannya  strategi  pembangunan  pro‐poor  yang  berorientasi 
pertumbuhan dengan pemerataan (growth with equity). 
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BAB IV PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA 

NASIONAL  2007 – 2014 

 
 
4.1 Aktor-Aktor Kunci dalam Reforma Agraria dan 

Pencanangan PPAN/RA 

4.1.1 Akademisi, Peneliti dan Aktivis Agraria 

alam konteks “perkembangan” agraria di Indonesia, seringkali 
“aktor” yang awalnya  merupakan peneliti ataupun akademisi 
yang  melakukan  kajian  agraria,  berubah  menjadi  “engaged 

researcher”  yang  kemudian  “memperjuangkan”  keadilan  agraria, 
baik  melalui  kajian  yang  dilakukannya  maupun  dalam  konteks 
menguatkan  konsep‐konsep  dan  pemikiran  studi  agraria  ataupun 
sebagai alat perjuangan atau advokasi agraria, dalam praktiknya di 
Indonesia,  maupun  dari  pengalaman  negara  lain.    Menariknya, 
fenomena  yang  sebaliknya  juga  terjadi,  di  mana  beberapa  aktivis 
atau pegiat agraria, justru menjadi akademisi dan peneliti, tentunya 
dengan  tidak  meninggalkan  “engagement”  mereka  untuk 
memperjuangkan keadilan agraria. 

  Beberapa  nama  yang  dominan  dalam  studi  dan  gerakan 
agraria  secara umum di  Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh 
orang Indonesia sendiri adalah: 

1. Dalam  konteks  studi  agraria  dan  sosiologi  pedesaan  adalah: 
Prof.  Sartono  Kartodirdjo,  Prof.  Masri  Singarimbun,  Prof. 
Mubyarto,  Prof.  Sajogjo,  Prof.  Sediono  Tjondronegoro,  dan 
Gunawan Wiradi; 

2. Dalam  konteks  studi  hukum  agraria:  Prof.  Mr.  Sudargo 
Gautama, Prof. Boedi Harsono, Prof.  Iman Soetiknjo, Prof. A.P. 
Parlindungan, Prof. Maria S.W. Sumardjono, Prof. Arie Sukanti 
Hutagalung; 

D 
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3. Dalam  konteks  gerakan  agraria:  Noer  Fauzi  Rachman,  Usep 
Setiawan, Dianto Bachriadi, Erpan Faryadi; 

 
Dari nama‐nama  tersebut, masing‐masing memiliki kontribusi yang 
tidak  sedikit  terhadap  setiap perkembangan agraria, baik dari  segi 
policy  atau  kebijakan,  maupun  dari  segi  perkembangan  pemikiran 
agraria.  Sebagaimana  umumnya  proses  pembentukan  kebijakan, 
kontribusi  mereka  secara  langsung  maupun  tidak  langsung 
mempengaruhi  bentuk  dari  kebijakan  agraria  yang  diambil 
pemerintah  Indonesia.    Tentunya  di  samping  faktor‐faktor  lain, 
seperti  kepentingan  politis  yang  diusung  partai  politik  dan 
kepentingan  modal  (bisnis  atau  pasar).    Semuanya  berjalin‐saling 
terkait  dalam  konteks  perumusan  hingga  pelaksanaan  kebijakan 
agraria di Indonesia. 

  Pemikiran  para  akademisi,  baik  dari  sisi  studi  agraria  dan 
sosiologi  pedesaan  maupun  konteks  studi  hukum  agraria, 
menghasilkan  penerus‐penerus  pemikiran  mereka,  yang  banyak 
pula  di  antaranya  masuk  ke  dalam  lingkaran  pembuat  kebijakan 
sebagaimana  yang  akan  digambarkan  dalam  latar  belakang 
pencanangan  Program  Pembaruan  Agraria  Nasional  (PPAN)  atau 
Reforma  Agraria  (RA)  selanjutnya,  seperti  Susilo  Bambang 
Yudhoyono  (yang menyelesaikan  studi S3‐nya di  Institut Pertanian 
Bogor), atau seperti Joyo Winoto yang kemudian diangkat sebagai 
Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  oleh  Susilo  Bambang 
Yudhoyono. 

  Peran masing‐masing tokoh di dalam  institusi pendidikan di 
mana  mereka  mengabdi  juga  telah  membuahkan  pemikiran‐
pemikiran yang cukup penting dalam perkembangan studi agraria di 
Indonesia. Kajian‐kajian pedesaan di Universitas Gadjah Mada pada 
awalnya  memiliki  peran  cukup  penting  dalam  menganalisis 
persoalan agraria di perdesaan Indonesia.  Namun di era tahun 1980‐
an, di Institut Pertanian Bogor muncul tokoh‐tokoh ilmuwan perintis 
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yang diidentifikasi  sebagai kelompok  ‘Mazhab Bogor’ adalah Prof. 
Sajogyo, Prof. Sediono M.P. Tjondronegoro, Prof. Pudjiwati Sajogyo, 
dan  Dr.  HC  Gunawan  Wiradi.  Keempat  tokoh  ini  saling  berdialog, 
melengkapi  berbagai  gagasan,  dan  saling  mengkritik,  sehingga 
mengakumulasi  pengetahuan,  khususnya  tentang  pembangunan 
pedesaan dan  studi agraria  (Luthfi  2011:10).   Tokoh‐tokoh Mazhab 
Bogor merupakan  scholar  IPB  yang memiliki kapasitas otoritatif di 
bidang sosiologi pedesaan, kajian agraria, dan pengelolaan sumber 
daya  alam.    Tokoh‐tokoh  ini  pula  lah  yang  berperan  di  dalam 
pembentukan  Pusat  Kajian  Agraria  di  IPB  yang  sempat  menjadi 
pusat studi agraria yang diperhatikan di Indonesia. 

Setelah  beberapa  waktu  terbentuknya  PKA,  terjadi 
penurunan ruang gerak bagi para tokoh agraria ini untuk melakukan 
kajian  agraria  dan  perdesaan.    Karena  itulah  kemudian  di  tahun 
2005, muncul inisiatif dari Prof. Sayogyo untuk mendirikan Lembaga 
Swadaya  Masyarakat  (LSM).    Pengalaman  Prof.  Sayogyo  di  dunia 
LSM  berlangsung  intensif  ketika  Prof.  Sayogyo  memasuki  masa 
purnabakti sebagai staf pengajar  IPB.   Prof. Sayogyo pada saat  itu 
masih aktif di LSM Bina Desa dan menjadi Direktur Eksekutif Pusat 
Pengkajian  dan  Pengembangan  Perekonomian  Rakyat  Yayasan 
Agro‐Ekonomika.32  Lembaga  ini  antara  lain  melakukan  penelitian 
masalah ekonomi dan  sosial di pedesaan.   Kemudian pada  12 Mei 
2005,  Prof.  Sayogyo  bersama  para  scholar  IPB  dan/atau  Mazhab 
Bogor,  dan  mahasiswa  dari  berbagai  bidang  ilmu  mendirikan 
Yayasan  Sajogyo  Inti  Utama,  yang  selanjutnya  disebut  Sajogyo 

                                                 
32Yayasan  Agro‐Ekonomika  (YAE)  adalah  sebuah  yayasan  yang 

didirikan  oleh  para  peneliti  dan  akademisi  yang  melakukan  Studi  Survey 
Agro‐Ekonomi  pada  pertengahan  tahun  1960‐an  hingga  tahun  1980‐an. 
Lihat Wiradi, White, dkk (2009) 



90 | Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan 

Institute  atau  disingkat  SAINS.33  Melalui  Sajogyo  Institute,  Prof. 
Sajogyo masih terus berupaya untuk mewujudkan cita‐citanya, salah 
satunya adalah dengan membuat e‐library dari hasil‐hasil penelitian 
Yayasan Agro Ekonomika  tahun  1994‐1997  serta  ribuan buku‐buku 
koleksi para  scholar Mazhab Bogor agar dapat dimanfaatkan oleh 
peneliti‐peneliti  lainnya.  Di  antara  para  perintis  Mazhab  Bogor, 
sesungguhnya  Gunawan  Wiradi  adalah  tokoh  yang  paling  intens 
dalam menjalin  hubungan dengan  kalangan  LSM gerakan‐gerakan 
agraria.    Bahkan  sejak  awal  berdiri  hingga  sekarang,  Gunawan 
Wiradi  adalah  salah  satu  Dewan  Pakar  Konsorsium  Pembaruan 
Agraria (KPA). 

Sementara  dari  sisi  hukum  agraria  sendiri,  Prof.  Boedi 
Harsono merupakan salah satu guru besar bidang hukum agraria di 
Universitas  Indonesia  yang  berkembang  di  saat  dan  setelah 
diberlakukannya  program  Landreform  tahun  1960‐an.  Sebelum 
beliau, kita bisa kenali karya‐karya Mr. Sadjarwo yang  juga pernah 
menjabat sebagai Menteri Agraria di era tahun 1950‐an akhir hingga 
1960. Belakangan Prof. Maria SW Sumardjono dan Prof. Arie Sukanti 
Hutagalung cukup intensif mengeluarkan karya‐karya terkait analisis 
maupun  pemikiran  tentang  hukum  agraria  dan  peraturan 
perundang‐undangan terkait pertanahan dan sumber daya agraria. 

Selain  akademisi,  dalam  organisasi  gerakan  agraria,  kiprah 
Noer  Fauzi  Rachman,  Dianto  Bachriadi  dan  Erpan  Faryadi  sebagai 
para  pendiri  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  pada  pertengahan 
tahun  1990‐an  juga sangat penting dalam menanamkan kesadaran 
dan  pemahaman  hak  atas  sumber  daya  agraria  di  tingkat  grass 
root.Pada  generasi  selanjutnya,  yaitu  tahun  2000‐an,  nama  Usep 

                                                 
33Tempo  Interaktif,  <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/ 

2008/06/30/MEM/mbm.20080630.MEM127561.id.html>  diakses  30  Juni 
2008. Dapat pula dilihat dalam dokumen Akta Pendirian SAINS. 
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Setiawan34  sebagai  Sekretaris  Jenderal  Konsorsium  Pembaruan 
Agraria (KPA) juga mulai dikenal di antaranya dalam upayanya untuk 
menekan  pemerintah  untuk  menjalankan  reforma  agraria  melalui 
KPA dan gerakan agraria di Indonesia. Bersamaan dengan posisinya 
di KPA, pada tahun 2011, Usep Setiawan diangkat oleh Joyo Winoto 
sebagai Staf Khusus Bidang Hukum BPN RI. Di lembaga ini pula Usep 
Setiawan  juga  dilimpahi  mandat  oleh  Joyo  Winoto  untuk 
membangun  organisasi  akar  rumput  keagrariaan  di  seluruh 
Indonesia.35    Dengan  demikian,  posisinya  terakhir  ini  semakin 
memantapkan  pentingnya  jalinan  antara  praksis  lapangan  yang 
telah  mengakumulasi  perjalanannya  sebagai  ‘pejuang’  gerakan 
agraria,  dengan  kalangan  akademisi  di  perguruan  tinggi  dan 
pemangku  kebijakan  di  birokrasi  pemerintahan.  Bersama  delegasi 
dari pemerintah dan delegasi lainnya, nama Usep Setiawan tercatat 
juga sebagai salah satu anggota delegasi resmi Indonesia dalam The 
International Conference on Agrarian Reform and Rural Development 
(ICARRD) di Porto Alegre, Brazil, yang diorganisir oleh the Food and 
Agriculture  Organization  of  the  United  Nations  (FAO),  dan 
Pemerintah  Brazil,  7‐10  Maret  2006.Dalam  kapasitasnya  sebagai 
Sekjen KPA, KPA di dalam konferensi  ini kemudian menjadi simpul 
pertemuan  dari  berbagai  organisasi  pedesaan  akar  rumput,  LSM‐
LSM,  dan  akademisi  yang  menganggap  konferensi  ini  sebagai 
momentum  penting  dalam  membentuk  komitmen  badan‐badan 

                                                 
34Sejak  tahun  2005, Usep Setiawan merupakan  salah  satu  tokoh 

mitra  yang  berdampingan  dan  bergerak  aktif  bersama  para  pejabat 
birokrasi  agraria,  khususnya  BPN  RI  untuk  bersama‐sama  ‘menggenapi’ 
perjuangan yang dikenal dengan reforma agraria (Soetarto 2010c).  Dalam 
organisasi gerakan agraria di KPA, Usep Setiawan saat ini menjabat sebagai 
Ketua Dewan Nasional KPA (2009‐2012). 

35Hasil FGD dengan Usep Setiawan pada September 2011. 
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pemerintahan Indonesia (cq BPN dan Departemen Pertanian) untuk 
kebijakan reforma agraria yang mereka tuntut.36 

Sebetulnya,  jauh sebelum dan selain sosok Usep Setiawan, 
ada salah satu tokoh pegiat agraria yang juga melekat kuat dengan 
identitas  KPA,  yaitu  Noer  Fauzi  Rachman.    Konstruksi  dan  arah 
pemikiran KPA sendiri sebagai organisasi gerakan agraria tidak lepas 
dari  ketokohan  Noer  Fauzi  selaku  Pendiri  dan  Ketua  Badan 
Pelaksana  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (BP‐KPA)  tahun  1994‐
1998.    Kiprah  Noer  Fauzi  dalam  mempengaruhi  reforma  agraria 
untuk  kesejahteraan  rakyat  agar menjadi  arus utama prinsip  kerja 
BPN  telah  dilakukan  jauh  sebelum  era  Joyo  Winoto.    Namun 
memang tidak dapat dipungkiri bahwa perjuangan reforma agraria 
untuk  kesejahteraan  rakyat  dan  keadilan  sosial  memperoleh 
momentumnya di era  Joyo Winoto dengan SBY  sebagai presiden‐ 
nya. 

Interaksi  Noer  Fauzi  dengan  BPN  memang  tidak  begitu 
termanifes,hal  ini  dikarenakan  pada  tahun  2005  Noer  Fauzi 
menempuh program doktoral di University of California, Berkeley.  
Namun sebelum keberangkatannya ke Amerika, Noer Fauzi sempat 
turut  serta dalam pertemuan  yang diprakarsai  Joyo Winoto pasca 
penunjukkannya sebagai Kepala BPN di tahun 2005. Secara khusus, 
disertasi yang ditulis Noer Fauzi (2011) berjudul “The Resurgence of 
Landreform  Policy  and  Agrarian  Movement  in  Indonesia”  merekam 
perjalanan dialektika antara birokrasi BPN dengan gerakan agraria di 
Indonesia dalam kebijakan  reforma agraria di era paska  reformasi.  
Dengan kata lain, pengaruh Noer Fauzi terhadap para aktor lainnya 
di BPN, Brighten  Institute, Sayogyo  Institute, STPN, PKA  IPB, KPA, 
dan  organisasi  gerakan  agraria  lainnya,  terbingkai  dan  terjalin 

                                                 
36Noer Fauzi.  2010.  “Prolog Perjalanan Aktivis Agraria: Dari Turba, 

Aksi Protes hingga Kolaborasi Kritis” dalam Kembali ke Agraria yang ditulis 
Usep Setiawan.  Hal: 2‐3 
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demikian erat dalam kerangka riset untuk disertasinya. Kepemilikan 
modal  intelektual dan modal sosial yang sangat besar dimiliki Noer 
Fauzi dalam berbagai aras dan  ranah para aktor/scholar keagrarian 
inilah  yang  mendorong  Departemen  Sains  Komunikasi  dan 
Pengembangan  Masyarakat,  Fakultas  Ekologi  Manusia  IPB 
mengundang  Noer  Fauzi  untuk  menjadi  akademisi  IPB  sekaligus 
sebagai  pendukung  dan  penerus  aliran  Mazhab  Bogor  dalam 
perspektif sesuai dengan perkembangan jamannya. 
 
4.1.2  Lembaga Swadaya Masyarakat 

Pembentukan,  keberadaan  dan  pergerakan  Lembaga 
Swadaya  Masyarakat  atau  NGO  di  bidang  agraria  di  tanah,  tidak 
dapat dilepaskan dari pengaruh pemikiran‐pemikiran para akademisi 
dan  peneliti  dalam  studi  agraria  di  Indonesia,  sebagaimana  telah 
diuraikan  sebelumnya.    Ada  beberapa  NGO  yang  memiliki 
konsistensi  dalam  melakukan  kajian  agraria,  maupun  mendorong 
gerakan  untuk  memperjuangkan  keadilan  agraria,  di  antaranya 
adalah Yayasan Akatiga dan Konsorsium Pembaruan Agraria. 

  Yayasan Akatiga Bandung berdiri  sejak  tahun  1991. Dewan 
Pendiri  dan  Badan  Pengurus  padaawal  berdirinya  adalah  mereka‐
mereka  yang  terlibat  dalam  “West  Java  Project”,  suatu  proyek 
kerjasama  mengenai  Rural  Non  Farm  Activities  (RNFA)  yang 
melibatkan  IPB‐ITB dan  ISS  The Hague. Pada  tahun  1991, Yayasan 
Akatiga  didirikan  di  Bandung    dan  mempunyai  Dewan  Penasihat, 
yaitu Prof. Sajogjo, Prof. Sediono Tjondronegoro, Lukman Sutrisno, 
Hasan Purbo, Soetjipto Wirosardjono dan Gunawan Wiradi. Yayasan 
Akatiga  pada  saat  itu  mempunyai  tiga  kelompok  penelitian,  yaitu 
buruh  (labour), usaha kecil  (smallholders) dan  tanah  (land). Dalam 
kelompok  penelitian  tanah  inilah  Gunawan  Wiradi  dan  Endang 
Suhendar  terlibat  dalam  berbagai  penelitian  pemetaan  konflik 
tanah.  Penggunaan  “kelompok  penelitian  tanah”  daripada 
“kelompok  penelitian  agraria”  mencerminkan  situasi  pada  masa 
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Suharto di mana banyak organisasi penelitian menghindarkan 
penggunaan konsep agraria. Namun, penelitian-penelitian Yayasan 
Akatiga ini cukup penting dalam kaitannya dengan sejarah 
perkembangan studi agraria di Indonesia, meskipun dalam konteks 
khusus PPAN/RA di era pemerintahan SBY, Yayasan Akatiga tidak 
secara langsung memiliki keterikatan dalam prosesnya. 

 Dalam kaitan dengan pembahasan mengenai aktor kunci 
dari proses pengusungan wacana agraria, pembaruan agraria, 
reforma agraria, keadilan bagi petani, salah satu institusi kunci di 
Indonesia adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).  KPA 
didirikan di Jakarta tanggal 24 September 1994 yang kemudian 
disahkan pada tanggal 10 Desember 1995 dalam Musyawarah 
Nasional I KPA di Bandung.  KPA merupakan gerakan rakyat yang 
terbuka dan independen dengan tujuan untuk memperjuangkan 
terciptanaya sistem agraria yang adil dan menjamin pemerataan 
pengelolaan sumber agraria bagi petani, nelayan dan masyarakat 
adat; serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin (KPA Website, 
2011). 

 Dalam hal memperjuangkan pembaruan agraria, nama KPA 
sudah berkibar dalam ranah perjuangan untuk keadilan agraria sejak 
tahun 1995. Di bawah Ketua Umum KPA pertama yaitu Noer Fauzi 
Rachman. Bergabung dalam gerakan international 
yaitu International Land Coalition (ILC), peran KPA dalam
memperjuangkan nasib petani awalnya lebih diprioritaskan untuk 
mengadvokasi petani yang menghadapi konflik agraria. Di akhir 
masa pemerintahan Orde Baru, yaitu antara 1997-1998, mulailah 
KPA mensosialisasikan Gerakan untuk Pembaruan Agraria.  
Pembentukan jaringan organisasi tani dan bergabungnya KPA 
dalam Koalisi untuk Keadilan Agraria semakin memperkuat peran 
KPA dalam perjuangan agraria di Indonesia.   
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  Demikian  pula  ketika  pada  bulan  Desember  1998,  setelah 
Presiden Suharto lengser dari jabatannya, gerakan untuk melakukan 
Pembaruan  Agraria  semakin  menguat.  Hal  ini  ditandai  dengan 
diadakannya  Konferensi  Pembaruan  Agraria  Indonesiatanggal  5 
Desember  1998  di  Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta,  yang 
kemudian  menghasilkan  Deklarasi  Pembaruan  Agraria  1998.  Sejak 
itu pula, berbagai Musyawarah Nasional, Kongres, hingga Seminar 
tentang Agraria cukup aktif dilaksanakan. Berbagai konsep, usulan 
kebijakan  (seperti  usulan  Revisi  UUPA,  atau  usulan  untuk 
memasukkan agenda pembaruan agraria dalam Sidang Umum MPR 
1999)  dikeluarkan  KPA  (2000).    Hasilnya  dapat  dikatakan  bahwa 
pengaruh dari dorongan oleh gerakan untuk keadilan agraria ini pula 
lah yang menjadi salah satu faktor dikeluarkannya TAP MPR No.  IX 
Tahun  2001  tentang  Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber 
Daya Agraria.  

  Sayangnya, paska ditetapkannya TAP MPR  tersebut gaung 
pembaruan agraria seolah menjadi hilang.37  Hingga kemudian calon 
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhono,  di  tahun  2004  menyebutkan 
rencana  untuk  melaksanakan  Reforma  Agraria  apabila  terpilih 
menjadi  Presiden  RI  kelima.    Pada  saat  Program  ini  benar‐benar 
dijalankan, pernyataaan KPA tentang reforma Agraraia yang terkait 
dengan  PPAN38  adalah  bahwa,  “RA  didefinisikan  sebagai  upaya‐
upaya yang dilakukan oleh negara dan masyarakat dalam merubah 
hubungan –hubungan sosial agraria dan bentuk‐bentuk penguasaan 
tanah  dan  sumber‐sumber  daya  alam  kearah  keadilan  dan 
pemerataan melalui mekanisme dan sistem politik yang demokratis 
dan terbuka, bagi sebesar‐besarnya kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat.”    Melalui  definisi  seperti  itu,  KPA  mengkritisi  kebijakan 
                                                 

37Lihat tulisan Wiradi  tahun 2001, berjudul “Reforma Agraria Posta 
TAP MPR No. IX/2001”. 

38Pernyataan  Sikap  KPA  Memperingati    Hari  Tani  Nasional  dan 
Ulang tahun ke 47 UUPA tanggal 24 September 2007. 
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pemerintah  tentang  program  “redistribusi  tanah  dan  sertifikasi” 
seperti yang dipidatokan oleh Presiden SBY tanggal 31 Januari 2007.  
Kritik  dan  desakan  yang  dilakukan  oleh  KPA  terhadap  program 
PPAN  adalah  perlunya  pelibatan  rakyat  dalam  dua  hal  yaitu  
penentuan  objek  dan  subjek  reforma  agraria  dan    kelembagaan 
reforma agraria. Selain  itu, KPA melihat pentingnya PPAN  sebagai 
bagian dari penyelesaian konflik agraria yang sampai saat ini (tahun 
2007)  belum  terselesaikan.Saat  ini,  KPA  menjadi  salah  satu 
“partner”  BPN  dalam  melaksanakan  berbagai  program  inisiator 
(pilot project) dari pelaksanaan program Reforma Agraria.  
 
4.1.3 Susilo Bambang Yudhoyono dan Joyo Winoto 

Cukup  jelas  bahwa  peran  kedua  tokoh  ini,  yaitu  Susilo 
Bambang Yudhoyono (Presiden RI 2004‐2009; 2009‐2014) dan Joyo 
Winoto  (Kepala  BPN  RI  2006‐sekarang)  sangat  signifikan  dalam 
pencanangan  Program  Pembaruan  Agraria  Nasional  (PPAN)/RA.  
Bukan  dalam  artian  mengecilkan  peran  pengambil  kebijakan 
sebelumnya, namun dalam  konteks Reforma Agraria,  selain di era 
pemerintahan Presiden Soekarno; baru di era SBY ini secara eksplisit 
menyatakan komitmen politik untuk melaksanakan Reforma Agraria 
di  Indonesia. Sebelum mencalonkan diri sebagai Presiden Republik 
Indonesia,  karir  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (selanjutnya  disebut 
Yudhoyono  atau  SBY)  adalah  sebagai  Menteri  Koordinator  Politik 
dan Keamanan  (Menko Polkam) dalam Kabinet Gotong‐Royong di 
masa  Presiden  Megawati  Soekarnoputri  (2001‐2004).    Bersamaan 
dengan  masa  jabatannya  sebagai  Menko  Polkam  tersebut 
Yudhoyono menempuh  jenjang pendidikan doktoral pada Program 
Studi  Ilmu  Ekonomi  Pertanian  di  Institut  Pertanian  Bogor  (IPB).  
Inilah awal mula persentuhan Yudhoyono dengan para scholar  IPB. 
Proses kuliah, diskusi, dan pergumulan diskursus pengetahuan yang 
terjalin  dan  berlangsung  secara  intensif  kemudian  mendorong 
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munculnya  sebuah  gagasan  mengenai  perlunya  sebuah  lembaga 
kajian tentang teori dan praktik kebijakan pembangunan nasional.    

Pada  tahun  2003,  Yudhoyono  meluncurkan  buku  yang 
berjudul  “Revitalisasi  Ekonomi  Indonesia:  Bisnis,  Politik,  dan  Good 
Governance”  yang  diterbitkan  oleh  Brighten  Institute.  Menurut 
Yudhoyono  (2003)  keyakinan  untuk  mencapai  kemakmuran 
bersama  sebagai  keniscayaan  mengharuskan  lahirnya  suatu 
kesadaran  kolektif  bahwa  pemikiran,  kerja,  kemauan,  semangat, 
dan kehendak rakyat untuk keluar dari krisis dan untuk mewujudkan 
masa depan yang lebih baik sebagai suatu keharusan, sebagai suatu 
nilai, dan  sekaligus  sebagai  suatu  state of mind(Yudhoyono,  2003: 
62).  Kerangka  ini  kemudian  mengejawantah  dalam  arena  dan 
diskursus kajian kebijakan yang dilakukan oleh lembaga “think tank” 
yang  banyak  memberi  masukan  bagi  Susilo  bambang  Yudhoyono 
kala itu, yaitu Brighten Institute. 

Pada  11  Maret  2004  Yudhoyono  mengundurkan  diri  dari 
jabatan  Menko  Polkam.    Hal  ini  berkaitan  dengan  pencalonannya 
sebagai calon presiden RI periode 2004‐2009 dengan menggandeng 
Jusuf  Kalla  sebagai  wakil  presidennya.    Pada  tahun  yang  sama 
Yudhoyono  memperoleh  gelar  Doktor  dalam  Bidang  Ekonomi 
Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB).  Pencapaiannya dalam 
bidang  akademik  ini  semakin  mengukuhkan  kapasitas  Yudhoyono 
sebagai seorang intelektual birokratik.   

Setelah mundur dari kursi kabinet dan mencapai pendidikan 
akademik tertinggi, maka selanjutnya Yudhoyono memfokuskan diri 
untuk  pemenangan  kursi  presiden.    Salah  satu  syarat  bagi  calon 
presiden adalah membuat dokumen visi, misi, dan program untuk 
membangun  Indonesia  kedepan.   Proses pembuatan dokumen  ini 
menjadi  bagian  terpenting  karena  berkaitan  dengan  kebijakan, 
program,  dan  strategi  apa  yang  hendak  ditawarkan  pemimpin 
negara  untuk  kesejahteraan  rakyatnya.    Dalam  momentum  inilah 
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Yudhoyono dikawal dengan baik oleh para  scholar dari perguruan 
tinggi,  terutama  kalangan  scholar  yang  tergabung  di  Brighten 
Institute.  Sehingga buku putih “Membangun Indonesia yang Aman, 
Adil,  dan  Sejahtera”  yang  dibuat  pasangan  SBY‐JKkemudian 
diterbitkan  secara  terbatas,di  mana  proses  penyiapan  dan 
penggodokan  materinya  dilakukan  bersama‐sama  dengan  para 
scholar Brighten Institute. 
 
Brighten Institute: Pembentukan dan Posisi Strategis di 
Awal Pemerintahan SBY 

Pada  tahun  2002,  Yudhoyono  dan  para  scholar  IPB 
mendirikan  the  Bogor  House  of  Enlightenment  Institute  atau  yang 
lebih  dikenal  dengan  sebutan  Brighten  Institute.  Joyo  Winoto, 
karena  latar  belakangnya  sebagai  scholar  IPB  dan  staf  ahli 
perencana  kebijakan  di  Bappenas,  menduduki  posisi  sebagai 
Direktur Pertama Brighten  Institute  sedangkan Yudhoyono  sendiri 
bertindak selaku Ketua Dewan Pembina.   

Pendirian Brighten  Institute didorong atas dasar pemikiran 
kritis  terhadap  praksis  pembangunan  nasional  selama  empat 
dekade  terakhir  ini yang dipandang  sangat dominan dicirikan oleh 
dua kelemahan struktural yang membutuhkan pemikiran mendasar 
untuk  mengubah  atau  mereorientasikannya.  Kedua  kelemahan 
tersebut terletak pada pemaknaan pembangunan dan pada proses 
penyelenggaraan pembangunan.39 

Hal  ini  sekaligus  menunjukkan  bahwa  Brighten  Institute 
merupakan  salah  satu  lembaga  yang  berperan  penting  dalam 
mempersiapkan  berbagai  strategi  dan  kebijakan  Yudhoyono  pasa 

                                                 
39Website Brighten Institute   <http://www.brighten.or.id> diakses 

tanggal 21 Mei 2011. 
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saat  pencalonannya  sebagai  presiden  di  tahun  2004.40    Brighten 
Institute  menjadi  lembaga  think  tank  Yudhoyono  yang  secara 
khusus  berkontribusi  dalam  riset  dan  strategi41  yang  menggodok 
blueprint ekonomi dan pembangunan Indonesia ke depan.42  Dalam 
hal  ini  peran  Brighten  Institute  pulalah  yang  mengejawantahkan 
kebijakan  dan  program  yang  mendorong  pelaksanaan  reforma 
agraria.43 

Kemenangan  SBY‐JK  dalam  Pilpres  2004  dapat  dikatakan 
sebagai  momentum  baru  diangkatnya  reforma  agraria  ke  aras 
negara. Inilah fase revitalisasi reforma agraria setelah di‐peti es‐kan 
selama  pasca  era  Presiden  Suharto.  Di  dalam  buku  visi,  misi,  dan 
program  pemerintahan  SBY‐JK  pada  BAB  Agenda  dan  Program 
Pembangunan Nasional  2004‐2009 dibahas menganai Agenda dan 
Program Ekonomi dan Kesejahteraan, yang didalamnya menyiratkan 
komitmen  SBY‐JK  untuk  menjalankan  agenda  reforma  agraria 
sebagai bagian dari “Perbaikan dan Penciptaan Kesempatan Kerja” 
dan “Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan”.   

Pada  medio  2005  Presiden  Yudhoyono  menunjuk  Joyo 
Winoto  sebagai  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik 
Indonesia  (BPN‐RI).    Pengangkatan  Joyo  Winoto  ini  dipandang 

                                                 
40Majalah Gatra Online, 2005, <http://wap.gatra.com/versi_ cetak. 

php?id=137874>;    dan  Majalah  TEMPO  Online,    <http://majalah.  tempo 
interaktif.com/id/arsip/2005/01/31/LU/mbm.20050131.LU103495.id.html> 
diakses tanggal 26 Oktober 2011. 

41Tempo  Interaktif,   <http://majalah.tempointeraktif.com/id/ arsip/ 
2004/03/15/NAS/mbm.20040315.NAS89791.id.html>;  dan  Bataviase  Online, 
<http://bataviase.co.id/node/206355>diakses tanggal 26 Oktober 2011.  

42CBN  Online,  <http://ip52‐214.cbn.net.id/id/arsip/2004/  03/08/LU/ 
mbm.20040308. LU89740.id.html>diakses tanggal 26 Oktober 2011 

43Lihat buku putih SBY‐JK, butir 9  tentang kebijakan dan butir 6 
tentang program.   SBY‐JK.   2004. Membangun Indonesia yang aman, adil, 
dan Sejahtera: Visi, Misi, dan Program. 
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strategis  dalam  kaitannya  dengan  posisi  Joyo  Winoto  sebagai 
direktur  Brighten  Institute  yang  memiliki  andil  besar  dalam 
mengejawantahkan  pelaksanaan  reforma  agraria  oleh  negara 
melalui visi, misi, dan program kampanye SBY‐JK di tahun 2004.44 

Menurut  Joyo  Winoto  diletakkannya  komitmen  reforma 
agraria di bawah agenda dan program ekonomi dan kesejahteraan 
didasari oleh keyakinan bahwa melalui pelaksanaan reforma agraria 
maka kebijakan pertanahan akan dapat berkontribusi secara nyata 
pada perwujudan keadilan sosial, penciptaan  lapangan kerja,  serta 
pengentasan kemiskinan. Melalui reforma agraria juga dapat dijamin 
kontribusi pertanahan pada proses revitalisasi pertanian, revitalisasi 
pedesaan  serta  pada  proses  pemenuhan  hak‐hak  dasar  rakyat 
(Winoto 2005). 

Lebih  lanjut Joyo Winoto memandang bahwa ketimpangan 
penguasaan dan pemilikan  tanah  yang  semakin meningkat di atas 
dan  pengaruhnya  terhadap  angka  kemiskinan  dan  pengangguran 
yang meluas di daerah pedesaan tidak terlepas dari faktor kebijakan 
pertanahan  tiga  dekade  terakhir  ini,  yang  diorientasikan  untuk 
mendukung kebijakan makro ekonomi nasional yang lebih mengejar 
pertumbuhan  ekonomi  semata.  Kebijakan  pertanahan  bukannya 
didasarkan atas penataan aset produksi terlebih dahulu, akan tetapi 
langsung  diarahkan  kepada  upaya  peningkatan  produktivitas. 
Akibat orientasi pembangunan semacam  ini, maka rakyat kecil pun 
semakin terpinggirkan, misalnya petani yang tadinya memiliki tanah 
berubah  menjadi  petani  penggarap  dan  akhirnya  menjadi  buruh 
tani.  Selain  itu,  ia  juga  telah  melahirkan  berbagai  persoalan 
keagrariaan  mendasar  yang  mewujud  dalam  bentuk  kerusakan 

                                                 
44Dengan  diangkatnya  Joyo  Winoto  menjadi  Kepala  BPN  maka 

posisi Direktur Brighten diisi oleh Harianto.  Sementara Joyo Winoto sendiri 
di lembaga tersebut menjadi Direktur Senior. 
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sumber‐sumber  agraria  itu  sendiri  serta  meluasnya  konflik‐konflik 
sosial terkait agraria (Winoto 2005 dalam Shohibuddin et al 2007). 

BPN  RI  di  bawah  kepemimpinan  Joyo  Winoto  mengalami 
perombakan  total  dan  drastis,  dimulai  dari  visi‐misi  BPN, 
managemen  organisasi  BPN  hingga  personalia  BPN  sebagai 
lembaga  negara  yang  bersifat  vertikal.    Joyo  Winoto  juga 
mengangkat agenda reforma agraria dari arena gerakan sosial dan 
dari TAP MPR RI No. IX/2001 menjadi kerangka kebijakan BPN (Fauzi 
2010:14).    Joyo Winoto  telah mengangkat  reforma agraria  sebagai 
mandat  politik,  konstitusi  dan  hukum  dalam  rangka  mewujudkan 
tanah  untuk  keadilan  dan  kesejahteraan  rakyat  (Landreform  by 
grace).45    Secara  formal,  pada  11  April  2006  keluarnya  Peraturan 
Presiden  RI  No.  10  Tahun  2006  tentang  BPN  telah  menegaskan 
mandat  BPN  sebagai  lembaga  negara  yang  menjalankan  reforma 
agraria.   

Dengan demikian era Presiden Yudhoyono dan Joyo Winoto 
sebagai  Kepala  BPN  telah  mengukuhkan  lahirnya  kembali 
momentum  reforma  agraria  di  Indonesia.    Revitalisasi  reforma 
agraria di Indonesia ini juga di dorong oleh momentum kebangkitan 
kembali  reforma  agraria di  kancah global, baik dalam  arena  studi, 
kebijakan,  maupun  gerakan  sosial.    Namun  tentunya  semakin 
menarik untuk dievaluasi apakah momentum ini telah dipergunakan 
dengan  semestinya  untuk  mengubah  kondisi  agraria  di  Indonesia 
yang sangat timpang dan penuh dengan konflik? 

Belajar  dari  pengalaman  kegagalan  reforma  agraria  di 
Indonesia  pada  era  1960‐an,  salah  satu  penyebabnya  menurut 
McAuslan (dalam Wiradi 2006) adalah karena hambatan  ilmiah. Hal 
ini  dikarenakan  jumlah  ilmuwan  agraria  di  Indonesia  masih  amat 
                                                 

45BPN RI.   2007.   Reforma agraria: mandat politik, konstitusi dan 
hukum dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan 
rakyat. 
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sedikit dibandingkan dengan di negara‐negara berkembang lainnya. 
Tidak  mengherankan  apabila  pembahasan  mengenai  masalah 
agraria  kerapkali  terjebak  pada  “hukum  agraria”  semata.  Padahal 
masalah  agraria  juga  mencakup  aspek‐aspek  sosial,  ekonomi, 
budaya,  politik  dan  lingkungan,  bahkan  juga  pertahanan  dan 
keamanan.  Lagipula,  pelaksanaan  reforma  agraria  sendiri 
meniscayakan  tersedianya  data‐data  sosial‐ekonomi  yang  lengkap 
dan rumit, di samping pengetahuan mengenai persepsi dan budaya 
setempat.46 

Pertimbangan  kebutuhan  akan  ilmuwan  agraria  ini pulalah 
yang  mendorong  Joyo  Winoto  untuk  turut  pula  mencetak  para 
birokrat  ilmuwan melalui  lembaga  kedinasan  yang  dimiliki  BPN  RI 
yakni  Sekolah  Tinggi  Pertanahan  Nasional  (STPN).  Pengelolaan 
pengetahuan  keagrariaan  yang  dijalankan  oleh  STPN  telah 
membentuk  (Soetarto 2010b): (1)  jaringan Lingkar Belajar Bersama 
Reforma  Agraria;  (2)  Associate  Scholar  multikompetensi;  (3)  riset 
serta publikasi kolaboratif; (4) jaringan Cross‐Border Consortium for 
Agrarian  Transition  Studies  (CBCATS)  antara  STPN  dengan  IPB, 
University of Philippines, Atheneo de Cagayan, Samdhana  Institute 
dan Sajogyo Institute. 
 
4.2 Kronologis Fakta-fakta Pencanangan PPAN/RA di Era SBY 

Paska  penyampaian  visi  misi  calon  Presiden  Yudhoyono, 
rupanya persiapan‐persiapan telah dilakukan presiden terpilih guna 
mewujudkan  salah  satu  “janji”  kampanyenya  yaitu  melaksanakan 
Reforma Agraria, di antaranya selain mulai melakukan kajian intensif 
mengenai  agraria  melalui  lembaga  buatannya,  yaitu  Brighten 
Institute;  Presiden  Yudhoyono  juga  mempersiapkan  Joyo  Winoto 
untuk duduk di tampuk pimpinan nomor satu di Badan Pertanahan 

                                                 
46Pustaka  Agraria  Online,  <http://pustaka‐agraria.org/pages/ 

tentang‐kami/ mengapa‐pustaka‐agraria.php> diakses Oktober 2011. 
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Nasional  (BPN).    Asumsi  Tim  Peneliti,  kemungkinan  di  saat  inilah 
seolah  terjadi  “kevakuman”  dari  wacana  pelaksanaan  Reforma 
Agraria  paska  penyampaian  visi‐misi  calon  Presiden  dan  Wakil 
Presiden RI tahun 2004.   

Dari  sekian  rangkaian  kejadian  yang  berhasil  Tim  Peneliti 
temu‐kenali,  tentunya  selain  proses  pencarian  masukan  melalui 
seminar  dan  simposium  nasional,  ada  juga  proses  yang  cukup 
menarik terjadi di bulan September 2006; yaitu ketika Hernando de 
Soto  datang  berkunjung  ke  Indonesia  selama  beberapa  hari.47 
Kedatangannya  sendiri  sebetulnya  adalah  atas  undangan  dan 
sponsor dari Bank Danamon yang tengah gencar mensosialisasikan 
program UKM‐nya; namun Hernando de Soto ternyata juga memiliki 
agenda  untuk  secara  khusus  berdiskusi  dengan  Presiden 
Yudhoyono  dan  Joyo  Winoto,  beserta  jajaran  Kabinet  Indonesia 
Bersatu II.   

Tahun  2006  akhir  ini  memang  merupakan  waktu  di  mana 
Joyo  Winoto  dan  jajarannya  di  BPN  tengah  menggodok  format 
program  Reforma  Agraria  yang  akan  diterapkan  di  Indonesia.  
Pengaruh secara langsung dari pemikiran de Soto terhadap konsep 
Reforma  Agraria  yang  digagas  BPN  sendiri  tidak  bisa  dikatakan 
berhubungan  secara  langsung  atau  secara  bulat‐bulat  mengambil 
konsep De Soto dan menamakannya Reforma Agraria.  Diakui salah 
satu  narasumber  kami  dari  Brighten  Institute,  kegemaran  –baik 
Presiden Yudhoyono maupun Joyo Winoto–membaca kemungkinan 
mempengaruhi  cara  pikir  dan  rumusan  konsep  Reforma  Agraria 
yang dicanangkan kemudian.    Jadi  tidak  terbatas pada  satu  sosok 

                                                 
47Ulasan  lengkap  tentang  kedatangan  dan  sedikit  ringkasan 

pemikiran  Hernando  de  Soto  ditulis  dalam  Majalah  TEMPO  Edisi  10 
September 2006.   Salah satu penyumbang naskah dalam TEMPO edisi  ini 
adalah  Joyo Winoto  yang menyandingkan  “reformasi  aset  a  la de  Soto” 
dengan “reformasi aset a la Amartya Sen”. 
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Hernando  de  Soto  semata program Reforma Agraria  dirumuskan.  
Namun  di  bagian  selanjutnya  laporan  ini  akan  diperlihatkan 
kemiripan antara kedua konsep ini. 

  Kronologi  pencanangan  Reforma  Agraria  dalam  bagian  ini 
akan dibagi menjadi dua, yaitu yang didasarkan pada fakta dokumen 
hukum dan yang didasarkan pada realitas maupun event‐event yang 
terjadi  di  dalam  tubuh  instansi  pelaksananya,  khususnya  dalam 
proses persiapan dan pelaksanaan awalnya. 
 
4.2.1 Fakta Dokumen Hukum 

Dalam  hal  dokumen  hukum  yang  mendukung  kronologis 
pencanangan  program  Pembaruan  Agraria  Nasional  (PPAN/RA)  di 
era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, satu hal yang pasti adalah 
bahwa  aturan‐aturan  hukum  yang  ada  sebelumnya  masih 
dipergunakan  secara  masif,  khususnya  terkait  Penetapan  Tanah 
Obyek Landreform (Tanah Obyek TOL), yang masih didasarkan pada 
PP No. 224 Tahun  1961 dan Surat‐Surat Keputusan Kepala Menteri 
Agraria  (Kepala  BPN  saat  itu)  yang  merupakan  pelaksana  PP 
tersebut. 

  Di era reformasi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam 
Bab  2,  salah  satu  tonggak  utama  pelaksanaan  reforma  agraria 
adalah  dikeluarkannya  TAP  MPR  No.  IX/MPR/2001  tentang 
Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam.  
Sayangnya,  paska  TAP  tersebut  dikeluarkan  hingga  terjadinya 
penggantian  beberapa  Presiden,  TAP  tersebut  masih  belum 
“tersentuh” aturan hukum pelaksananya. Sebagaimana Wiradi telah 
dengan  sangat  tepat mengatakan bahwa,  “….TAP MPR  tersebut, 
pada  hakekatnya  merupakan  sebuah  pertarungan  gagasan” 
(Wiradi,  2002)  antara  pemihakan  pada  rakyat  dengan  pemihakan 
pada kepentingan lain, seperti kepentingan ekonomi dan pasar. 
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  Meskipun  demikian,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa 
kenyataannya,  TAP  MPR  PA‐PSDA  tersebut  merupakan  hasil  dari 
proses  perjuangan  panjang  para  aktivis  dan  akademisi  agraria  di 
tanah air.  Kompromi‐kompromi atas isi maupun proses yang terjadi 
yang  menghasilkan  TAP  tersebut  tentunya  pula  “dituntun”  oleh 
berbagai  kepentingan.    Beruntung,  saat  itu  euphoria  reformasi 
membuat  konsep‐konsep  ideal  sebagaimana  diamanatkan  dalam 
konstitusi dengan tujuan kesejahteraan rakyat masih mengemuka.48 

  Fakta dokumen hukum yang dapat dilihat paska  reformasi 
setelah  ditetapkannya  TAP  MPR  No.  IX/MPR/2001,  adalah  terjadi 
proses  “tarik  menarik”  antara  kewenangan  mengurus  bidang 
pertanahan  ini  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  
Jadi  selain  aturan  UU  ataupun  aturan  hukum  lebih  tinggi  (seperti 
TAP  MPR);  yang  mengatur  langsung  mengenai  kebijakan  agraria, 
aturan mengenai Otonomi Daerah yaitu UU No. 22 Tahun 1999, juga 
sempat memberikan konsekuensi diberikannya kewenangan bidang 
pertanahan secara penuh kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana 
ditegaskan dalam Keputusan Presiden No.  10  Tahun  2001  tentang 
Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di  Bidang  Pertanahan  yang 
dikeluarkan di era Presiden Abdulrahman Wahid.    

  Pengaruh dari  aturan mengenai desentralisasi  yang belum 
selesai  ini  juga  terlihat  ketika pada  tahun  2003,  UU  No.  22  Tahun 
1999 direvisi menjadi UU No. 34 Tahun 2003 yang menarik kembali 
sebagian kewenangan pemerintah daerah –yang sempat diberikan 
melalui UU No. 22 Tahun  1999–kembali kepada pemerintah pusat.  
Konsekuensinya, pada tahun yang sama, di bawah instruksi Presiden 
Megawati Sukarnoputri, dikeluarkanlah Keputusan Presiden No. 34 
Tahun  2003  tentang  Kebijakan  Nasional  di  Bidang  Pertanahan 

                                                 
48Proposisi  ini sebetulnya  juga masih dipertanyakan oleh Gunawan 

Wiradi dalam salah satu tulisannya tahun 2002 tentang “Reforma Agraria 
Posta TAP MPR RI No. IX /MPR/2001. 
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sebagai  aturan  pelaksana  TAP  MPR  No.  IX/MPR/2001  yang  isinya 
mengatur mengenai pemberian sebagian kewenangan pemerintah 
bidang pertanahan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.   

  Kebijakan  pertanahan  yang  dikaitkan  dengan  proses 
desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang  tengah  berjalan  juga 
merupakan  konsekuensi  antara  masih  “belum  selesainya” 
pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan 
daerah,  dengan  kata  lain,  masih  terjadi  tarik  menarik  antara 
pemerintah  pusat  dan  daerah  mengenai  siapa  yang  memiliki 
kewenangan penuh  atas bidang pertanahan.   Dari dua  keputusan 
Presiden  yang  sempat  dikeluarkan,  terlihat  dengan  jelas  bahwa 
kewenangan  bidang  pertanahan  menjadi  kewenangan  “yang 
dibagi” antara pemerintah pusat dan daerah.  Berdasarkan Keppres 
No.  34  Tahun  2003  ini,  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah 
daerah adalah: 

1) Pemberian ijin lokasi; 
2) Penyelenggaraan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan 

pembangunan; 
3) Penyelesaian sengketa tanah garapan; 
4) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk 

pembangunan; 
5) Penetapan  subyek  dan  obyek  redistribusi  tanah,  serta  ganti 

kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 
6) Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 
7) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 
8) Pemberian ijin membuka tanah; 
9) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. 

Barulah  kemudian  tahun  2004,  calon  presiden  Yudhoyono 
(SBY)  yang  saat  itu  menggandeng  Jusuf  Kalla;  mengemukakan 
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suatu  visi  mengenai  Reforma  Agraria.49    Penggunaan  istilah 
“reforma  agraria”  sendiri  berbeda  dari  dasar  aturan  hukum  yang 
sudah ada sebelumnya.  Jika mendasarkan pada UUPA, maka yang 
digunakan  adalah  “Landreform”;  sementara  jika  menggunakan 
dasar  hukum  TAP  MPR  No.  IX/MPR/2001  yang  digunakan  adalah 
“pembaruan agraria”.   Terlepas dari  latar belakang di balik “pilihan 
penggunaan  istilah”  –yang  tentunya  akan  pula  berujung  pada 
konsekuensi  konseptual  yang  berbeda‐‐,  paska  penyebutan 
program Reforma Agraria sebagai salah satu visi misi Capres (yang 
akhirnya  terpilih)  tidak mendapat kelanjutan berarti, hingga  tahun 
2005‐2006. Tahun 2005 menandai babak baru dalam perkembangan 
kelembagaan  pengelola  kebijakan  pertanahan,  yaitu  Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) di mana Joyo Winoto kemudian ditunjuk 
untuk memimpin institusi pertanahan di Indonesia ini.   

  Paska  pemilihan  Joyo  Winoto  sebagai  Kepala  BPN,  salah 
satu  upaya  pembaruan  yang  dilakukan  Kepala  BPN  baru  adalah 
dengan menggolkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang 
Badan  Pertanahan  Nasional.50    Peraturan  Presiden  ini  menandai 
perubahan  struktural  dan  paradigmatis  dari  Badan  Pertanahan 
Nasional.    Sebuah  badan  yang  awalnya  dirancang  sebagai  badan 
yang  menjalankan  fungsi  administratif‐birokratis;  untuk 
mengemban  sebuah  tugas  baru  yaitu  “menjalankan  tujuan 
mengoptimalkan  fungsi  sosial  tanah”  sebagai  salah  satu  amanat 

                                                 
49Lebih  lanjut bisa dilihat dalam penjelasan sub bagian mengenai 

identifikasi aktor‐aktor kunci dalam pelaksanaan program PPAN.  
50Perubahan mendasar  yang dilakukan di BPN RI adalah dari  sisi 

cakupan tugas dan kewenangan BPN, perombakan struktur (di antaranya 
membentuk Direktorat Pengkajian dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik 
Agraria) serta menambahkan  tupoksi baru seperti melaksanakan  reforma 
agraria. 



108 | Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan 

dari  UUPA  tahun  1960.    Sebuah  perubahan  organisasional  dan 
paradigmatis yang signifikan bagi BPN sendiri.51 

  Kenyataannya bahwa fakta dokumen Peraturan Presiden ini 
memang  dikeluarkan  dalam  kerangka  merealisasikan  visi  misi 
Presiden SBY sebagai salah satu program utama beliau dalam masa 
jabatan  pertamanya.    Sayangnya,  penekanan  pada  BPN  sebagai 
institusi pelaksana, tidak didukung dengan dorongan dari Presiden 
Yudhoyono pada sektor lain untuk mulai menyesuaikan fungsi baru 
BPN  ini  dengan  kewenangan  yang  telah  sektor‐sektor  lain  miliki 
sebelumnya.   Salah satu visi baru dari Badan Pertanahan Nasional di 
antaranya adalah pelaksanaan Reforma Agraria sebagai bagian dari 
fungsi penatagunaan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional.52 

  Fakta  lain  dari  sisi  dokumen  hukum  yang  terkait  dengan 
pencanangan Reforma Agraria adalah Pidato Presiden Yudhoyono 
30 Januari 2007. Pidato Presiden  ini kembali menegaskan perlunya 
dilakukan  Reforma  Agraria  sebagai  bagian  dari  program 
pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan sejak tahun 2007. Di 
samping program‐program pengentasan kemiskinan lainnya dengan 
prinsip  yang  diusung  “Tanah  untuk  Keadilan  dan  Kesejahteraan”. 
Pidato Presiden Yudhoyono ini menandai dilaksanakannya program 
Reforma  Agraria  yang  kemudian  dilaksanakan  secara  masif  di 
beberapa  daerah  yang  dijadikan  pilot  project.  Tentunya 
pembahasan,  diskusi,  perumusan  konsep,  dan  sosialisasi  awal 
mengenai Reforma Agraria  sendiri  telah dilakukan dalam berbagai 

                                                 
51Hal  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Noer  Fauzi  dalam 

wawancara informal dengan Tim Peneliti, Desember 2011. 
52Dalam  pelaksanaannya,  fungsi  penata‐gunaan  tanah  ini  juga 

seringkali  tumpang  tindih dengan  fungsi penanganan konflik pertanahan, 
sehingga  dalam  banyak  kasus  di  daerah,  wilayah  yang  menjadi  lokasi 
Reforma Agraria adalah lokasi dimana penyelesaian konflik telah dilakukan, 
baik itu atas inisiatif BPN, maupun masyarakat yang berkonflik sendiri. 
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kesempatan oleh Kepala BPN. Di antara yang dapat dicatat adalah 
dilaksanakannya  Simposium  di  Makassar,  Yogyakarta  dan  Jakarta 
sepanjang tahun 2006. Hingga pada akhir tahun 2006, yaitu sekitar 
bulan  November,  Kepala  BPN  mengeluarkan  sebuah  dokumen 
berjudul  “Selayang Pandang  tentang  Pembaruan Agraria  Nasional 
(Reforma  Agraria)”  berisi  segala  hal  yang  dikonsepkan  mengenai 
Reforma Agraria yang akan dijalankan, termasuk  identifikasi tanah‐
tanah  yang  akan  “dijadikan  obyek”  redistribusi,  serta  lokasi‐lokasi 
awal pelaksanaan program Reforma Agraria (BPN, 2006). 

  Paska  Pidato  Presiden  SBY  tanggal  31  Januari  2007, 
kemudian dikeluarkankah beberapa Peraturan dan Surat Keputusan 
Kepala BPN, di antaranya adalah: 
1) Peraturan  Kepala  BPN  No.  4  Tahun  2007  tentang  Struktur 

Organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria 
Nasional; 

2) Peraturan  Kepala  BPN  No.  5  Tahun  2007  tentang  Struktur 
Organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria 
Regional, Cabang dan Ranting; 

3) Peraturan  Kepala  BPN  No.  6  Tahun  2007  tentang  Standar 
Pelayanan  Minimal  Bagi  Badan  Pengelolaan  dan  Pembiayaan 
reforma Agraria Nasional; 

4) Peraturan  Kepala  BPN  No.  7  Tahun  2007  tentang  Panitia 
Pemeriksaan Tanah; 

5) Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional; 

6) Peraturan  Kepala  BPN  No.  3  Tahun  2008  tentang  Petunjuk 
teknis  Program  pemberdayaan  Usaha  Mikro  dan  Kecil  melalui 
Kegiatan  Sertifikasi  hak  Atas  Tanah  untuk  Peningkatan  Akses 
permodalan  yang  kemudian dirubah dengan Peraturan Kepala 
BPN No. 12 Tahun 2008; 
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7) Surat  Keputusan  Kepala  BPN  No.  01‐VII‐2007  tentang 
Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional. 

Barulah  setelah  Pidato  Presiden  Yudhoyono,  pada  bulan 
Mei–Juni 2007, sebuah dokumen  lain dikeluarkan berisi penjelasan 
tentang Reforma Agraria berjudul, “Reforma Agraria: Mandat Politik, 
Konstitusi  dan  Hukum  dalam  Rangka  Mewujudkan  Tanah  untuk 
Keadilan  dan  Kesejahteraan  Rakyat”  yang  berisi  uraian  konsep, 
termasuk mekanisme pelaksanaan  Program Reforma Agraria  atau 
PPAN.  

Sebagai  pendukung  pelaksanaan  Reforma  Agraria, 
pemerintahan  PresidenYudhoyono  juga  mengeluarkan  PP  No.  11 
Tahun  2010  tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah 
Terlantar,  yang  sedianya  diadakan  untuk  mendukung  proses 
identifikasi  tanah‐tanah  yang  dapat  diredistribusikan  kepada 
kelompok miskin.  Pelaksanaan dari PP ini juga sudah cukup banyak, 
di  antaranya  Peraturan  Kepala  Badan  pertanahan  Nasional  No.  4 
Tahun  2010  tentang  Tata  Cara  Penertiban  Tanah  Terlantar. 
Sayangnya, hingga  tahun 2011  ini,  tanah‐tanah  terlantar yang  telah 
diidentifikasi masih belum diproses  lebih  lanjut, misalnya hak yang 
ada  padanya  (khususnya  tanah  terlantar  dengan  status  hak  guna 
usaha, atau hak pakai) diambil kembali oleh negara untuk kemudian 
dijadikan obyek redistribusi tanah. 

Sebetulnya,  “keberadaan  tanah  terlantar”  dan  tanah 
kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, inilah yang menjadi 
asumsi dasar dari Program Reforma Agraria, sebagaimana diungkap 
dalam Dokumen BPN  tentang Reforma Agraria  tahun  2006  (BPN, 
2006).  Dalam  buku  ini  disebutkan  bahwa,  Presiden  Republik 
Indonesia melalui Peraturan Pemerintah: 

1. Menyatakan melepaskan kawasan hutan HPKV (kawasan Hutan 
Produksi yang dapat di‐Konversi) seluas + 8.15  juta hektar di 17 
provinsi di Indonesia; 
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2. Menyatakan status tanah tersebut di atas menjadi tanah negara 
yang langsung dikuasai negara; 

3. Mengalokasikan tanah negara tersebut sebagai obyek Reforma 
Agraria  (PAN),  dan  sekaligus  memberi  kewenangan  khusus 
kepada  Kepala  BPN  untuk  mengelola  areal  tersebut  untuk 
kepentingan pelaksanaan reforma agraria; 

4. Menerima laporan khusus dari Kepala BPN setiap 3 (tiga) bulan 
tentang  kemajuan  pelaksanaan  Reforma  Agraria  (PAN)  di 
Indonesia. 

BPN sendiri hingga tahun 2011, disebutkan telah melakukan 
identifikasi sekitar 3  juta hektar  tanah  terlantar; namun belum ada 
tindak  lanjut sebagaimana direncanakan dalam Dokumen Reforma 
Agraria  yang  dikeluarkan BPN  di  atas.   Dengan  kata  lain Presiden 
belum  mengeluarkan  Surat  Keputusan  yang  menyatakan 
melepaskan  status  kawasan hutan  konversi menjadi  tanah negara 
untuk  dijadikan  pendukung  dilaksanakannya  program  Reforma 
Agraria (PPAN). 
 
4.2.2 Kronologis Pencanangan PPAN/RA di BPN 

  Tonggak  pencanangan  Program  Pembaruan  Agraria 
Nasional  (PPAN)  atau  reforma  agraria di  era Presiden  Yudhoyono 
identik  dengan  pengangkatan  Joyo  Winoto  pada  pertengahan 
tahun  2005  sebagai  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  RI.  
Pasca pengangkatan tersebut, langkah awal yang ditempuh Kepala 
BPN  adalah  mengumpulkan  kalangan  akademisi  dan  para  aktivis 
gerakan‐gerakan  agraria  untuk  berdiskusi  dan  mensistematisasi 
persoalan‐persoalan  agraria  di  Indonesia.    Selanjutnya  BPN 
melakukan  sejumlah  persiapan  operasional  agar  reforma  agraria 
bisa  dijalankan.    BPN  melakukan  pembenahan  internal  dan 
eksternal.    Langkah‐langkah  internal  yang  ditempuh  BPN  sebagai 
berikut (BPN, 2007: 30‐33): 
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1. Penataan kelembagaan 
Penataan  kelembagaan  BPN  RI  dilakukan  dengan  penerbitan 
Peraturan  Presiden  No.  10  Tahun  2006  tentang  Badan 
Pertanahan Nasional pada  11 April 2006. Terbitnya Perpres No. 
10  Tahun  2006  menandai  dilakukannya  penataan  secara 
fundamental sistem pertanahan di Indonesia.  Perpres ini secara 
tegas  menyatakan  bentuk  penguatan  kelembagaan  BPN  di 
dalam kerangka pelaksanaan reforma agraria. Dalam Perpres ini 
dinyatakan  tugas  pokok  BPN  adalah  “melaksanakan  tugas 
pemerintahan  di  bidang  pertanahan  secara  nasional,  regional 
dan  sektoral”.53Sedangkan  fungsi  BPN  disebutkan  memiliki  21 
fungsi,  di  antaranya  adalah  pelaksanaan  reforma  agraria, 
pengkajian dan penanganan konflik agraria serta pemberdayaan 
masyarakat. Seiring dengan penguatan tugas pokok dan fungsi 
ini,  Perpres  tersebut  juga  menguatkan  struktur  kelembagaan 
BPN  yang  bersifat  vertikal  disertai  dengan  penambahan 
kedeputian  baru  yakni  Deputi  Bidang  Pengkajian  dan 
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. 

Penataan kelembagaan BPN  ini selain menyangkut “perangkat 
keras”  juga  dilakukan  terhadap  “perangkat  lunaknya”,  antara 
lain berupa  reorientasi kebijakan  sebagaimana  tertuang dalam 
Dokumen  Renstra  BPN  RI  2007‐2009.  Dalam  Renstra  ini  Visi 
BPN‐RI  dinyatakan  sebagai  berikut:  “Menjadi  lembaga  yang 
mampu  mewujudkan  tanah  dan  pertanahan  untuk  sebesar‐
besar  kemakmuran  rakyat,  serta  keadilan  dan  keberlanjutan 
sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik 
Indonesia.”  Sedangkan  Misi  BPN‐RI  2007‐2009  adalah: 
“Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan 
pertanahan  untuk:  peningkatan  kesejahteraan  rakyat, 

                                                 
53Jika  kita  analisis,  kalimat  ini  justru  semakin  menegaskan  bahwa 

BPN  hanya  satu  diantara  berbagai  lingkup  sektoral  yang  merupakan 
sumber masalah pengelolaan sumber daya agraria selama ini. 
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penciptaan  sumber‐sumber  baru  kemakmuran  rakyat, 
pengurangan  kemiskinan  dan  kesenjangan  pendapatan,serta 
pemantapan  ketahanan  pangan;  peningkatan  tatanan 
kehidupan  bersama  yang  lebih  berkeadilan  dan  bermartabat 
dalam  kaitannya  dengan  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan 
dan pemanfaatan  tanah  (P4T); perwujudan  tatanan kehidupan 
bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, 
konflik  dan  perkara  pertanahan  di  seluruh  tanah  air  dan 
penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan 
sehingga  tidak  melahirkan  sengketa,  konflik  dan  perkara  di 
kemudian  hari;  keberlanjutan  sistem  kemasyarakatan, 
kebangsaan  dan  kenegaraan  Indonesia  dengan  memberikan 
akses seluas‐luasnya pada generasi yang akan datang terhadap 
tanah  sebagai  sumber kesejahteraan masyarakat; Menguatkan 
lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan 
aturan  yang  tertuang  dalam  UUPA  dan  aspirasi  rakyat  secara 
luas. 

Berdasarkan tugas pokok, fungsi serta visi dan misi BPN di atas, 
maka  sasaran  strategis  yang  diharapkan  akan  dicapai  BPN 
adalah sebagai berikut: 
(1) Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan 

kesejahteraan  rakyat,  penciptaan  sumber‐sumber  baru 
kemakmuran  rakyat,  pengurangan  kemiskinan  dan 
kesenjangan  pendapatan,  serta  peningkatan  ketahanan 
pangan (Prosperity). 

(2) Pertanahan berkontribusi  secara nyata dalam peningkatan 
tatanan  kehidupan  bersama  yang  lebih  berkeadilan  dan 
bermartabat  dalam  kaitannya  dengan  penguasaan, 
pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  (P4T) 
(Equity). 

(3) Pertanahan berkontribusi  secara nyata untuk mewujudkan 
tatanan  kehidupan  bersama  yang  harmonis  dengan 



114 | Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan 

mengatasi  berbagai  sengketa,  konflik  dan  perkara 
pertanahan di seluruh  tanah air  serta melakukan penataan 
perangkat  hukum  dan  sistem  pengelolaan  pertanahan 
sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di 
kemudian hari (Social Welfare). 

(4) Pertanahan  berkontribusi  secara  nyata  bagi  terciptanya 
keberlanjutan  sistem  kemasyarakatan,  kebangsaan  dan 
kenegaraan  Indonesia  dengan  memberikan  akses  seluas‐
luasnya  pada  generasi  yang  akan  datang  terhadap  tanah 
sebagai sumber kesejahteraan masyarakat (Sustainability). 

2. Penataan Sumber daya Manusia (SDM)  
Kepala BPN melakukan perombakan struktur dan personil BPN 
secara  besar‐besaran.  Dilakukan  rotasi,  mutasi,  dan  promosi 
SDM  antar  komponen  dan  wilayah.    Perombakan  struktur 
personil BPN dilakukan mulai  21  Juni  2006  yakni  sebanyak  717 
pejabat eselon II dan III.   Proses rotasi, mutasi, dan promosi  ini 
selanjutnya  terus menjadi  kebijakan pengorganisasian personil 
BPN sebagai lembaga negara yang bersifat vertikal. 

3. Pembuatan model‐model reforma agraria 
Setiap  Kantor  Wilayah  BPN  di  tingkat  provinsi  diminta 
memberikan dan melakukan uji  coba di  2  atau  3  lokasi model 
reforma agraria dengan  luasan sekitar 300 hektar untuk setiap 
lokasi. 

4. Pembentukan tim penyusunan reforma agraria (PPAN) 
BPN membentuk Tim Penyusun Reforma Agraria (PPAN) untuk 
melakukan  kajian  dan  analisis  kritis  perihal  subjek,  objek, 
mekanisme dan lainnya, serta koordinasi dengan berbagai pihak 
pemangku kepentingan. 

5. Pembentukan kelompok kerja 
Tindak  lanjut  pembentukan  Tim  Reforma  Agraria  dilakukan 
dengan  membentuk  kelompok  kerja  reforma  agraria.  
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Pembentukan  kelompok  ini  dikukuhkan  melalui  Keputusan 
Kepala BPN RI No. 01‐VII‐2007 tentang Pembentukan Kelompok 
Kerja Pembaruan Agraria Nasional.  Terdapat  empat  kelompok 
kerja  yang  terbentuk,  yakni:  (1)  Kelompok  Substansi  Reforma 
Agraria; (2) Kelompok Kerja Objek dan Subjek Reforma Agraria; 
(3)  Kelompok  Kerja  Mekanisme  Reforma  Agraria;  dan  (4) 
Kelompok  Kerja  Kelembagaan  Reforma  Agraria.    Keempat 
kelompok kerja ini melakukan kajian terhadap tanah‐tanah yang 
tersedia  (objek),  penerima  manfaat  (subjek),  mekanisme  dan 
delivery system dan kelembagaan reforma agraria. 

6. Internalisasi reforma agraria 
Pembahasan  reforma  agraria  dilakukan  dalam  berbagai  rapat 
kerja di  lingkungan BPN di seluruh  Indonesia, mulai dari kantor 
wilayah  di  tingkat  provinsi  hingga  kantor  pertanahan  di 
kabupaten/kota. 

7. Kajian potensi objek reforma agraria 
Dilakukan  pengkajian  tentang  potensi  objek  reforma  agraria, 
sehingga  diperoleh  lokasi  objek  potensial  reforma  agraria  di 
daerah yang berpenduduk  jarang terdapat di 17 provinsi, seluas 
8,15  juta hektar dan di daerah yang padat penduduknya seluas 
1,1  juta hektar.   Kajian atas potensi objek reforma agraria  inilah 
yang selanjutnya menjadi  landasan dalam pelaksanaan reforma 
agraria. 

8. Pembahasan  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang 
Pembaruan Agraria Nasional 
Pembahasan  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang 
Pembaruan Agraria Nasional (PAN) dilakukan secara  intensif di 
lingkungan  internal  BPN.    Selanjutnya  pembahasan  interdep 
rancangan PP  tentang PAN mulai dilaksanakan  secara  intensif 
sejak 9 April 2007. 
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Selain  langkah  mereformasi  diri  secara  internal,  BPN  juga 
melakukan  langkah‐langkah persiapan secara eksternal, antara  lain 
(BPN, 2007: 33‐39): 

1. Diskusi dengan organisasi tani dan gerakan agraria 
Kepala BPN dan jajaran birokrasi BPN secara simultan dan terus 
menerus melakukan diskusi dengan berbagai organisasi tani dan 
gerakan agraria baik yang berada di  tingkat nasional,  regional, 
maupun lokal di tingkat kabupaten/kecamatan/desa.   Organisasi 
gerakan  tani  dan  agraria  yang  telah  diajak  berdiskusi  dengan 
BPN  antara  lain:  Wahana  Lingkungan  Hidup  (WALHI), 
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Pasundan 
(SPP), Kelompok  Studi Pembaruan Agraria  (KSPA), Bina Desa, 
Serikat  Tani  Nasional  (STN),  Aliansi  Gerakan  Reforma  Agraria 
(AGRA), Serikat Petani Lampung (SPL),   Petani Mandiri, Dewan 
Tani  Indonesia  (DTI),  Aliansi  Petani  Indonesia  (API),  Federasi 
Serikat  Petani  Indonesia  (FSPI),  Serikat  Tani  Nasional  (STN), 
HUMA,  FKKM,  ORTAJA,  PBHI,  YLBHI,  Serikat  Tani  Bengkulu, 
Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera  Indonesia  (PPNSI), 
Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  (YLBH), Obor  Tani,  Serikat 
Petani  Jawa Tengah, Koalisi Penyelamat Bangsa  (KOPEBANG), 
dan lain‐lain. 

2. Diskusi akademisi, pakar dan lembaga kajian 
Untuk  mematangkan  ranah  konseptual  pelaksanaan  reforma 
agraria, BPN juga melakukan diskusi dengan kalangan akademisi 
Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Brawijaya (Unibraw), 
Universitas Bengkulu dan sebagainya, dengan berbagai disiplin 
ilmu  seperti  sosiologi,  antropologi,  ekonomi  pembangunan, 
hukum agraria, dan lain‐lain. 

3. Diskusi dengan organisasi profesi 
Diskusi  dengan  organisasi  profesi  dilakukan  untuk 
mematangkan  reforma  agraria  di  tataran  implementasi.  
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Sehingga  diskusi  yang  terjadi  adalah  antara  BPN  dengan 
Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah,  Ikatan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah, Asosiasi Sawit Indonesia, dan Real Estate Indonesia. 

4. Diskusi dengan lembaga reforma agraria internasional 
Diskusi dengan lembaga reforma agraria internasional dilakukan 
guna memperkaya perspektif dan wawasan internasional antara 
BPN  RI  dengan  Rural  Development  Instutute  dan  International 
Land Coalition. 

5. Simposium dan seminar nasional 
Pada  tahun  2006  guna  mendorong  lahirnya  pemikiran  kritis, 
terobosan  kebijakan,  dan  konsensus  luas  untuk  memberikan 
jawaban  terhadap  persoalan  keagrariaan,  maka 
diselenggarakan  Simposium  dan  Dialog  Agraria  Nasional. 
Kegiatan ini dilakukan di Medan, Makasar, dan Jakarta.  

Simposium pertama berlangsung di Medan (15 November 2006) 
mengusung  tema  “Landasan  Politik,  Hukum,  Sosial  dan 
Ekonomi  untuk  Pelaksanaan  Program  Pembaruan  Agraria 
Nasional”.    Masalah  utama  yang  diangkat  dalam  simposium 
pertama  ini  menyangkut  tantangan  pergumulan  pada  tataran 
normatif‐filosofis‐yuridis  serta  tataran  historis‐aktual  terkait 
dengan  pelaksanaan  pembaruan  agraria  yang  dihasilkan  dari 
sepanjang  sejarah  perjalanan  bangsa  Indonesia.    Simposium 
kedua  bertempat  di  Makassar  (29  November  2006)  dengan 
mengusung tema “Strategi Implementasi Program Pembaruan 
Agraria  Nasional”.    Masalah  utama  yang  diangkat  dalam 
simposium  kedua  ini  menyangkut  identifikasi  isu‐isu  strategis 
dan  langkah‐langkah konkret apa saja yang harus disiapkan un‐
tuk  menjamin  implementasi  program  pembaruan  agraria 
nasional.  Sedangkan  simposium  ketiga berlangsung  di  Jakarta 
(06 Desember 2006) dengan mengusung  tema “Kelembagaan 
untuk  Pelaksanaan  Program  Pembaruan  Agraria  Nasional”.  
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Masalah  utama  yang  dibahas  pada  simposium  ketiga  ini 
menyangkut  tantangan  pergumulan  kelembagaan  untuk 
pelaksanaan program pembaruan agraria, baik kelembagaan di 
level pemerintah maupun akar rumput.  Seluruh rantai kegiatan 
simposium agraria nasional  ini pelaksanaannya di dukung oleh 
Sekolah  Tinggi  Pertanahan  Nasional  (STPN),  Lembaga 
Pengkajian Pertanahan Nasional (LPPN), Brighten Institute, dan 
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). 

6. Konferensi internasional 
Beberapa pejabat BPN RI secara khusus dikirim untuk mengikuti 
International  Conference  on  Agrarian  Reform  and  Rural 
Development  (ICCARD)  yang  diselenggarakan  FAO  di  Porto 
Alegre,  Brazil  pada  tanggal  3‐10  Maret  2006.    Keikutsertaan 
pihak  BPN  dalam  konferensi  internasional  ini  dalam  rangka 
menimba pengalaman pelaksanaan reforma agraria dari negara 
lain. 

7. Sosialisasi melalui jalur media massa, budaya dan kesenian, dan 
olahraga 
Sosialisasi  yang  ditempuh  BPN  melalui  jalur  media  massa, 
kesenian  dan  budaya,  serta  olahraga  dilakukan  dalam  rangka 
mendekatkan  diri,  pikiran,  dan  suasana  bathin,  baik  dari  sisi 
substansi  maupun  lembaga  pertanahan  langsung  kepada 
masyarakat.    Sosialisasi  melalui  media  seperti  surat  kabar, 
majalah,  tabloid,  radio,  televisi,  dan  bahkan  pameran.  
Sedangkan  sosialisasi  melalui  jalur  budaya  dan  kesenian 
dilakukan  misalnya  melalui  pementasan  wayang  kulit,  wayang 
golek, ketoprak humor, dan lainnya disesuaikan dengan kondisi 
budaya setiap daerah.   Untuk sosialisasi melalui  jalur olahraga, 
misalnya BPN melakukan lomba lari agraria. 
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8. Studi banding ke tiga negara 
Banyak negara di dunia yang telah dan terus melakukan reforma 
agraria.    Indonesia  tentu  juga  perlu  menimba  pelajaran,  baik 
sukses  maupun  penyebab  gagal  pelaksanaan  reforma  agraria 
dari  negara  lain.    Untuk  itu  BPN  mengutus  beberapa  pejabat 
pusat dan daerah untuk secara khusus mempelajari pelaksanaan 
reforma agraria dari negara Venezuela, Thailand, dan Taiwan. 

9. Rapat dengar pendapat dan konsultasi dengan Lembaga Tinggi 
Negara 
BPN RI melakukan rapat dengar pendapat dan rapat konsultasi 
BPN RI dengan Komisi  II DPR RI.   Sedangkan  rapat koordinasi 
dengan  Lembaga  Tinggi  Negara,  dalam  hal  ini  Mahkamah 
Agung, dilakukan pada 8 Februari 2007. 

10. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Negara 
Sejak  pidato  Presiden  SBY  tentang  reforma  agraria  sebagai 
mandat politik, konstitusi dan hukum, maka pimpinan BPN dan 
jajarannya rajin berkunjung ke berbagai  lembaga tinggi negara.  
Bahkan,  sebelum  pidato  Presiden  SBY  dilancarkan,  pada  26 
Januari  2007  telah  dilakukan  rapat  koordinasi  dan  konsultasi 
(rakorsul) dengan TNI RI.  Rakorsul dengan Kepolisian Negara RI 
dilakukan pada tanggal yang sama setelah pidato presiden SBY 
(31  Januari  2007).    Beberapa  Rakorsul  yang  dilakukan  hingga 
implementasi awal  reforma agraria dapat dilihat pada  tabel di 
bawah ini. 

Tabel 4 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi antara BPN RI dengan Lembaga Negara 

Lembaga Negara  Waktu Rakorsul 
TNI   26 Januari 2007 
Kepolisian Negara RI  31 Januari 2007 
Kementrian Negara Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan Perencana 
Pembangunan Nasional 

07 Februari 2007 
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Lembaga Negara  Waktu Rakorsul 
Kejaksaaan RI  09 Februari 2007 
Kementerian Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat 

27 Februari 2007 

Departemen Pertahanan  01 Maret 2007 
Badan Intelijen Negara  08 Maret 2007 
Departemen Keuangan  20 Maret 2007 
Departemen Kehutanan dan Pertanian  27 Maret 2007 
Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian 

28 Maret 2007 

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan 
Nasional RI 

04 April 2007 

Badan Intelijen Strategis (BAIS)  09 Mei 2007 
Kementerian Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara 

11 Mei 2007 

11. Rapat  koordinasi  dan  konsultasi  dengan  organisasi  non 
pemerintah 
Rakorsul dengan organisasi non pemerintah dilakukan  kepada 
Dewan  Koperasi  Indonesia  (1  Maret  2007)  dan  Himpunan 
Kerukunan Tani Indonesia (23 Maret 2007). 

Momentum  pencanangan  reforma  agraria  sebagai  agenda 
negara mencapai puncaknya di akhir Januari 2007.  Reforma Agraria 
sebagai  strategi  politik  disampaikan  melalui  pidato  politik 
pencanangan  PPAN  yang  dilakukan  Presiden  Yudhoyono  pada 
malam  hari  di  tanggal  31  Januari  2007  yang  disiarkan  secara 
langsung melalui TVRI.   

“Program  Reforma  Agraria  ...  secara  bertahap  ...  akan 
dilaksanakan  mulai  tahun  2007.  Langkah  itu  dilakukan 
dengan  mengalokasikan  tanah  bagi  rakyat  termiskin  yang 
berasal  dari  hutan  konversi  dan  tanah  lain  yang  menurut 
hukum  pertanahan  kita  boleh  diperuntukkan  bagi  rakyat. 
Inilah yang saya sebut sebagai prinsip Tanah untuk Keadilan 
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dan  Kesejahteraan  Rakyat...  (yang)  saya  anggap  mutlak 
untuk dilakukan.” 

Pada  tahap  awal  pilot  project  di  tahun  2007  dilakukan 
redistribusi  tanah  seluas  400.000  hektar.  Direncanakan  program 
reforma  agraria  ini  akan  berlangsung  dalam  kurun  waktu  tujuh 
tahun  (2007‐2014).   Komitmen politik  ini secara  formal dikukuhkan 
dalam  UU  No.  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional 2005‐2025. Dalam UU  ini  reforma agraria 
dituangkan pada Bab IV.1.5 mengenai “Mewujudkan Pembangunan 
yang  Lebih  Merata  dan  Berkeadilan”  di  mana  ditegaskan  sebagai 
berikut:  

“...menerapkan  sistem  pengelolaan  pertanahan  yang  efisien, 
efektif  serta  melaksanakan  penegakan  hukum  terhadap  hak 
atas  tanah  dengan  menerapkan  prinsip‐prinsip  keadilan, 
transparansi, dan demokrasi ... perlu dilakukan penyempurnaan 
penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah 
melalui ... Landreform.”  

 
Sebagai  operasionalisasi  lebih  lanjut,  maka  sejumlah 

program konkret dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah 2004‐2009, khususnya pada Bab 16, Butir C, Sub‐Bab 1.7.  
 
4.3 Tentang PPAN/RA 

4.3.1  Latar Belakang  dan Tujuan 

Babak  baru  sejarah  Indonesia  melalui  gerakan  reformasi 
1998 telah membuka ruang politik untuk melakukan tatanan baru di 
bidang  sosial,  ekonomi,  dan politik bangsa  Indonesia.    Perubahan 
iklim  ekonomi‐politik  Indonesia  ditandai  dengan  terbitnya 
Ketetapan MPR Nomor 16/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam 
Rangka Demokrasi Ekonomi. Khusus di bidang pertanahan, dalam 
Pasal 7 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor 16/MPR/1998 ini dinyatakan: 
“Pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah  dan  sumber  daya  alam 
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lainnya  harus  dilaksanakan  secara  adil  dengan  menghilangkan 
segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka 
pengembangan  kemampuan  usaha  ekonomi  kecil,  menengah, 
koperasi  dan  masyarakat  luas.”  Puncak  atas  tekad  politik  ini 
selanjutnya  dikukuhkan  dengan  Ketetapan  MPR  Nomor 
IX/MPR/2001  tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 
daya  Alam  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  dasar  dan  arah 
pembaruan agraria yang adil, berkelanjutan dan  ramah  lingkungan 
serta  untuk  memastikan  penguatan  kelembagaan  pelaksananya, 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 bahwa: “Pembaruan agraria 
mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan 
penataan  kembali  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan 
pemanfaatan  sumber  daya  agraria,  dilaksanakan  dalam  rangka 
tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan 
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia” (Winoto 2008). 

Mandat Ketetapan MPR No.  IX/2001  ini merujuk pada arah 
kebijakan pembaruan agraria sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 
berikut, yakni: 
a. Melakukan  pengkajian  ulang  terhadap  berbagai  peraturan 

perundang‐undangan  yang  berkaitan  dengan  agraria  dalam 
rangka  sinkronisasi  kebijakan  antarsektor  demi  terwujudnya 
peraturan perundang‐undangan  yang  didasarkan pada prinsip‐
prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini. 

b. Melaksanakan  penataan  kembali  penguasaan,  pemilikan, 
penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  (landreform)  yang 
berkeadilan  dengan  memperhatikan  kepemilikan  tanah  untuk 
rakyat. 

c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui  inventarisasi 
dan  registrasi  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan 
pemanfaatan  tanah secara komprehensif dan sistematis dalam 
rangka pelaksanaan landreform. 
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d. Menyelesaikan  konflik‐konflik  yang berkenaan dengan  sumber 
daya  agraria  yang  timbul  selama  ini  sekaligus  dapat 
mengantisipasi  potensi  konflik  di  masa  mendatang  guna 
menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan 
atas  prinsip‐prinsip  sebagaimana  dimaksud  Pasal  4  Ketetapan 
ini. 

e. Memperkuat  kelembagaan dan  kewenangannya dalam  rangka 
mengemban  pelaksanaan  pembaruan  agraria  dan 
menyelesaikan  konflik‐konflik  yang berkenaan dengan  sumber 
daya agraria yang terjadi. 

f. Mengupayakan  dengan  sungguh‐sungguh  pembiayaan  dalam 
melaksanakan  program  pembaruan  agraria  dan  penyelesaian 
konflik‐konflik sumber daya agraria yang terjadi. 

Kemudian, pada tahun 2003, MPR mengeluarkan Keputusan 
No.  5  Tahun  2003  yang  mengingatkan  kembali  keharusan  untuk 
segera melaksanakan agenda reforma agraria.  Keputusan ini dapat 
dimaknai  sebagai  bentuk  penegasan  konsensus  sosial  dan 
konsensus politik baru  yang  taat azas dan  konstitusi dalam upaya 
bersama  bangsa  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat 
Indonesia (Winoto 2008). 

Di  era  pemerintahan  SBY‐JK  telah  lahir  momentum  baru 
yang  menandai  kebangkitan  kembali  kebijakan  reforma  agraria.  
Momentum  ini  ditandai  dengan  terangkatnya  agenda  reforma 
agraria  dalam  buku  visi,  misi,  dan  program  pemerintahan  calon 
Presiden‐Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla 
(SBY‐JK).    Pasca  terpilihnya  SBY‐JK  komitmen  politik 
pelaksanaanreforma  agraria  disampaikan  Presiden  Yudhoyono 
dalam  pidato  politiknya  pada  31  Januari  2007  yang  secara  tegas 
menyatakan  program  reforma  agraria  akan  dilaksanakan  secara 
bertahap mulai tahun 2007. 

Adapun tujuan pelaksanaan reforma agraria sebagai berikut: 
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1) Menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan 
penggunaan tanah kearah yang lebih adil; 

2) Mengurangi kemiskinan; 
3) Menciptakan lapangan kerja; 
4) Memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 
5) Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan; 
6) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; dan 
7) Meningkatkan ketahanan pangan. 
 
4.3.2  Mekanisme 

Mekanisme penyelenggaraan reforma agraria melingkupi 
empat kegiatan utama (Shohibuddin et al 2007; Winoto 2008), 
yakni: (1) penetapan objek, (2) penetapan subjek, (3) sistem 
mekanisme dan delivery system, dan (4) pengembangan access 
reform.  Secara skematis lingkup kegiatan reforma agraria (BPN 
2007; Shohibuddin et al 2007; Winoto 2008) dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini. 

Bagan 4 
Alur Penetapan Obyek, Penetapan Subyek, Mekanisme dan Delivery System 

Aset Tanah, dan Penyediaan Akses 

 
(BPN 2007; Shohibuddin et al 2007; Winoto 2008) 

Penetapan
Obyek PPAN
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Subyek PPAN

Obyek
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Model II
(S     O)
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(O     S)

Model I
(O     S)

Access Reform

Infrastruktur dan
Sarana Produksi

Pembinaan dan
Bimbingan Teknis

Permodalan

Distribusi dan
Pemasaran

Dukungan Lainnya

Model dan Mekanisme PPAN
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a. Penetapan Objek Reforma Agraria 

Tanah‐tanah yang ditetapkan sebagai obyek reforma agraria 
merupakan  tanah  negara  dari  berbagai  sumber  yang  menurut 
peraturan  perundang‐undangan  dapat  didistribusikan  kepada 
masyarakat.  Proses  identifikasi  tanah  negara  yang  akan  menjadi 
obyek reforma agraria merupakan tahapan awal yang paling krusial. 
Dalam  hal  ini  tanah  negara  didefinisikan  sebagai  bidang‐bidang 
tanah yang tidak dimiliki perorangan atau badan hukum dengan hak 
tanah  tertentu  yang  ditetapkan  dalam  UUPA  dan  peraturan 
pelaksanaannya,  dan  dengan  demikian  dikuasai  langsung  oleh 
negara. 

Terhadap  tanah  semacam  ini  yang  dimaksud  negara 
memiliki kekuasaan yakni negara sebagai “Badan Penguasa” (bukan 
pemilik)  dapat  mengatur  peruntukannya  dan  menentukan 
hubungan hukumnya dengan seseorang atau badan hukum dengan 
suatu  hak  tertentu  sesuai  dengan  peruntukan  yang  telah 
ditentukan.  Apabila  tanah  tersebut  telah  diberikan  dengan  suatu 
hak  tertentu  kepada  perseorangan  atau  badan  hukum,  maka 
dengan sendirinya kekuasaan negara telah dibatasi oleh  isi dari hak 
itu. 

Meskipun demikian, dalam faktanya kekuasaan negara atas 
tanah‐tanah yang belum dimiliki oleh seseorang atau badan hukum 
ini  sedikit  banyak  dibatasi  pula,  misalnya  oleh  hak  ulayat  dari 
kesatuan‐kesatuan  masyarakat  hukum  adat.  Bilamana  menurut 
kenyataan  masih  terdapat  hak‐hak  ulayat  sedemikian  ini,  maka 
kekuasaan  negara  atas  tanah‐tanah  tersebut  tidak  bebas 
sepenuhnya. Begitu juga terhadap kawasan hutan yang secara legal 
juga tanah negara, ia tidak bisa diberikan suatu hak tertentu sampai 
ia dilepaskan terlebih dahulu dari statusnya sebagai kawasan hutan 
(cf. Gautama,  1997 dalam Shohibuddin, et.al., 2007). Artinya,  tidak 
semua  tanah negara dapat dijadikan sebagai  tanah obyek  reforma 
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agraria.  Sehingga  penentuan  lokasi  yang  akan  ditetapkan  sebagai 
obyek  reforma  agraria  haruslah  ditunjuk  pada  tanah‐tanah  yang 
penguasaannya  ada pada negara. Apabila masih  terdapat hak‐hak 
yang melekat pada tanah yang menjadi calon lokasi reforma agraria, 
atau yang haknya masih disengketakan oleh berbagai pihak, maka 
hal  ini  harus  diselesaikan  terlebih  dulu  sesuai  dengan  ketentuan 
yang berlaku dan melalui kesepakatan dari pihak‐pihak yang terlibat. 
Apabila  dalam  faktanya  tanah  negara  yang  akan  dijadikan  lokasi 
reforma  agraria  telah  digarap  oleh  petani,  maka  mereka  harus 
mendapat  prioritas  sebagai  penerima  redistribusi  reforma  agraria 
(Shohibuddin, et.al., 2007). 

Pengalokasian  tanah  obyek  reforma  agraria  perlu 
mempertimbangkan  karakteristik  sebaran  penduduk  berdasarkan 
wilayah berpenduduk padat dan yang kurang padat.   Hal  ini sesuai 
dengan makna strategis reforma agraria yang bertujuan melakukan 
restrukturisasi  atas  penggunaan,  pemanfaatan,  penguasaan  dan 
pemilikan  sumber‐sumber  agraria.    Mandat  ini  mengindikasikan 
perlunya  menyediakan  tanah  yang  memadai  baik  dari  segi  luasan 
maupun kualitasnya.  

Pemilihan  obyek  reforma  agraria  di  wilayah  berpenduduk 
padat  dipandang  strategis  mengingat  banyaknya  persoalan 
kemiskinan dan penguasaan  tanah yang  sempit,  selain diharapkan 
bisa  menyelesaikan  sengketa  dan  konflik  pertanahan  yang 
umumnya terkonsentrasi di wilayah‐wilayah padat penduduk. 

Dalam  kaitan  ini,  untuk  obyek  reforma  agraria  di  wilayah 
yang  berpenduduk  kurang  padat  Presiden  Yudhoyono  telah 
mengalokasikan  tanah  seluas  8,15  juta  hektar di  luar  Jawa.  Tanah 
seluas  ini diidentifikasi dari areal  indikatif kawasan hutan produksi 
konversi  yang  akan  dilepaskan  statusnya  sebagai  kawasan  hutan. 
Sedangkan  untuk  wilayah  berpenduduk  padat,  BPN  telah 
mengidentifikasi  tanah  negara  seluas  1,1  juta  hektar  dari  berbagai 



Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan | 127 

sumber  yang  dapat  dialokasikan  sebagai  obyek  reforma  agraria. 
Dengan demikian,  luasan keseluruhan tanah obyek reforma agraria 
ini  adalah  seluas  9,25  juta  hektar  yang  diantaranya  berasal  dari 
hutan  produksi  yang  bis  dikonversi  menjadi  hak  milik,  tanah 
terlantar, ataupun tanah yang ditinggalkan pemiliknya. 
 
b. Penetapan Subjek Reforma Agraria 

Keberhasilan  program  reforma  agraria  selain  ditentukan 
ketersediaan tanah yang menjadi obyeknya, juga sangat tergantung 
pada  penentuan  penerima  manfaatnya  (subyek  reforma  agraria) 
secara  tepat.  Pada  prinsipnya,  tanah  yang  dialokasikan  untuk 
reforma  agraria  adalah  untuk  rakyat  miskin.  Kriteria  miskin  ini 
disusun  secara  hati‐hati  dan  mendalam,  dengan 
mempertimbangkan berbagai standar kemiskinan. 

Penyusunan  penerima  manfaat  akan  didasarkan  pada 
pendekatan  hak‐hak    dasar  rakyat  (basic  rights  approach)  yang 
merupakan hak yang universal dan dijamin oleh konstitusi. Dari sini 
diperoleh  tiga  variabel  pokok  dalam  menentukan  kriteria,  yaitu 
kependudukan,  sosial‐ekonomi,  dan  penguasaan  tanah  (Winoto 
2007).  Dari  ketiga  variabel  ini  ditetapkan  kriteria  umum,  kriteria 
khusus dan urutan prioritas. 
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Bagan 5 
Alur Seleksi Calon Penerima Manfaat 

 

(BPN 2007; Shohibuddin et al 2007; Winoto 2008) 

Tahapan penentuan rakyat miskin ini mestilah dimulai dari 
mereka yang tinggal di dalam atau terdekat dengan lokasi, baru 
selanjutnya dibuka kemungkinan melibatkan kaum miskin dari 
daerah lain (termasuk dari daerah perkotaan), sejauh punya 
kemauan tinggi untuk mendayagunakan tanah. Dalam proses 
seleksi dan penentuan akhir nama-nama penerima manfaat ini, 
Pemerintah Daerah bersangkutan tentunya harus banyak berperan. 
Secara umum, urutan kelompok-kelompok prioritas dalam 
penentuan subyek penerima dapat digambarkan dalam pola 
sebagaimana digambarkan berikut ini. 
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Bagan 6 
Urutan Kelompok Prioritas dalam Penentuan Subyek Penerima 

 

(BPN 2007; Shohibuddin et al 2007; Winoto 2008) 

 
c. Mekanisme dan Delivery System

Setelah obyek dan subyek reforma agraria ditetapkan, maka 
langkah selanjutnya adalah bagaimanakah mekanisme dan delivery 
system reforma agraria ini dilakukan sehingga dapat tersampaikan 
secara tepat. Persoalan ini penting terutama jika dihadapkan pada 
kondisi di mana subyek agraria ternyata tidak berada dalam satu 
lokasi dengan tanah yang tersedia (obyek reforma agraria). 

Kondisi semacam ini amat mungkin terjadi karena, 
sebagaimana diketahui, kantong kemiskinan terutama berada di 
Jawa, kemudian berikutnya di Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan. 
Sementara sebagian besar alokasi tanah yang disiapkan untuk 
reforma agraria justru berada di luar provinsi tersebut. 

Kelompok Proiritas 1: Kelompok Prioritas 2 yang menetap dan

bekerja di lokasi obyek PPAN

Kelompok Proiritas 2: Kelompok Prioritas 4 yang berstatus

petani penggarap dan buruh tani yang tidak memiliki tanah

pertanian

Kelompok Proiritas 3 : Kelompok Prioritas 4 yang memiliki

luas tanah pertanian pangan kurang dari 0,5 ha

Kelompok Proiritas 4 : Kelompok Prioritas 5 yang juga

pelaku pertanian dalam arti luas termasuk nelayan yang

membutuhkan tanah guna melangsungkan kehidupannya

Kelompok Proiritas 5 : dapat mengacu data penduduk miskin

BPS atau informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan

Kelompok Proiritas 6 : Subyek lain yang kegiatannya di perlukan

dan berkaitan langsung untuk menunjang keberhasilan PPAN

Penduduk

Setempat

Buruh Tani

Petani Gurem

Petani

Penduduk Miskin

Subyek Lain
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Untuk  itu,  BPN  telah  mengembangkan  model‐model 
alternatif  berdasarkan  letak/posisi  obyek  dan  subyek  reforma 
agraria. Secara garis besar mekanisme dan delivery system reforma 
agraria ini dikelompokkan menjadi tiga model dasar berikut: 

1. Model I: mendekatkan obyek ke tempat subyek. Dalam model 
ini, tanah dari daerah surplus tanah atau tidak padat penduduk 
didekatkan  ke  daerah  minus  tanah,  padat  penduduknya  dan 
dekat dengan penerima manfaat. 

2. Model  II: mendekatkan subyek ke  tempat  letak obyek. Dalam 
model  ini  calon penerima manfaat  (subyek) berpindah  secara 
sukarela (voluntary) ke lokasi tanah yang tersedia. 

3. Model III: subyek dan obyek di satu lokasi yang sama. Model ini 
berlaku  untuk  keadaan  di  mana  subyek  dan  obyek  berada  di 
lokasi yang sama. 
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Bagan 7  
Mekanisme dan Delivery System Reforma Agraria 

 

(BPN 2007; Shohibuddin et al 2007; Winoto 2008) 
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Seperti  terlihat  dalam  gambar  di  atas,  ketiga  model  dasar 
tersebut  saling  berkaitan  erat  dan  merupakan  siklus  tertutup, 
sekaligus  mempunyai  manfaat  sesuai  dengan  tujuan  reforma  dan 
prinsip‐prinsip pengelolaan pertanahan, yaitu antara lain: 
1. Menyerap calon penerima manfaat sekaligus tenaga kerja yang 

mau  berpindah  ke  lokasi  tanah  yang  tersedia,  untuk  bekerja 
dan  menerima  tanah,  dengan  membangun  kegiatan  usaha 
yang sesuai. 

2. Menyediakan  tanah  bagi  calon  penerima  manfaat  yang  tidak 
ingin pindah ke tempat lain yang jauh. 

3. Menyelesaikan konflik‐konflik pertanahan yang sebagian besar 
berada  di  daerah‐daerah  yang  berpenduduk  padat  dan 
ketersediaan tanahnya sangat terbatas. 

4. Pengembangan Access Reform. 

Setelah  tanah  dibagikan,  kepastian  keberlanjutan  manfaat 
yang  diterima  oleh  subyek  reforma  agraria  memerlukan 
pengembangan  access  reform dalam  arti  luas  secara  tepat. Access 
reform  ini  dilakukan  guna  mengoptimalkan  pengusahaan  obyek 
reforma  agraria oleh penerima manfaat  (subyek  reforma  agraria). 
Access reform  ini merupakan rangkaian aktivitas yang saling terkait 
dan berkesinambungan. Hal  ini antara  lain meliputi: (a) penyediaan 
infrastruktur  dan  sarana  produksi,  (b)  pembinaan  dan  bimbingan 
teknis  kepada  penerima  manfaat,  (c)  dukungan  permodalan,  (d) 
dukungan  distribusi  pemasaran  serta  dukungan  lainnya. 
Pengelolaan  access  reform  dapat  dikembangkan  dalam  berbagai 
alternatif model, namun  struktur dasarnya kurang  lebih mengikuti 
model sebagai berikut. 
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Bagan 8  
Model Access Reform 

 

(BPN 2007; Shohibuddin et al 2007; Winoto 2008) 

Dalam rangka pengembangan access reform ini penerima 
manfaat dapat memilih alternatif untuk mengelola tanah secara 
perorangan atau membentuk usaha bersama ataupun kelompok 
tani. Apabila membentuk kelompok tani maka perlu dilakukan 
penggabungan tanah untuk kegiatan usaha bersama tertentu. 
Selanjutnya kelompok tani tersebut, bersama dengan Pemerintah 
Daerah/BUMD dan badan usaha lain/penanam modal, dapat 
membentuk badan usaha patungan misalnya di bidang perkebunan. 
Untuk mendukung usaha patungan ini, Bank atau lembaga 
keuangan lainnya diharapkan dapat memberikan dukungan 
permodalan. 

Selain model di atas, petani penerima manfaat juga dapat 
memilih opsi lain yaitu membentuk sebuah badan usaha milik petani 
(BUMP) yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah/ 
Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan pengusahaan tanahnya. 

Penataan Tanah Obyek
Reforma Agraria

Pemerintah Manfaat
Pemerintah/

Pemerintah Daerah

Badan Usaha
(Profesional)

Badan Usaha Patungan
Lembaga
Keuangan

Kegiatan Usaha

Infrastruktur
Pendanaan

-
-

Tenaga Kerja
Tanah

-
-

Fasilitas produksi
Pendampingan
(teknis&pelatihan)

-
-

Dukungan
Pembiayaan
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BUMP  ini  dapat  juga  terlibat  dalam  proses  produksi  turunan  dari 
kegiatan  produksi  badan  usaha  patungan.  BUMP  ini  merupakan 
salah  satu  model  dari  access  reform  yang  sedang  dikembangkan 
oleh berbagai pegiat pembangunan pedesaan. 

Dalam model BUMP ini, kontribusi petani penerima manfaat 
dapat  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  kemungkinan  pilihan,  yaitu 
sebagai  penyedia  tenaga  kerja  terutama  apabila  tidak  memiliki 
tanah,  sebagai  pemilik  saham  apabila  mereka  berkeinginan 
menjadikan  tanahnya  sebagai  aset  modal  dalam  proses  produksi 
kegiatan  BUMP,  dan  sebagai  pemilik  tanah  jika  mereka  lebih 
memilih  mengelola  tanahnya  sendiri  di  dalam  BUMP.  Selanjutnya 
terhadap  tanah‐tanah  tersebut  dapat  dikembangkan  usaha‐usaha 
produktif yang dapat menunjang dan meningkatkan perekonomian 
petani,  di  samping  fasilitas  pengelolaan  usaha  dalam  aneka 
bentuknya. 
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BAB  V REFORMA AGRARIA DI BLITAR, 

LAMPUNG TENGAH DAN PESAWARAN 

 
 
5.1 Riwayat dan Struktur Agraria 

5.1.1  Provinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar 

abupaten  Blitar  sejak  masa  penjajahan  Belanda  terkenal 
sebagai kota kecil di tengah perkebunan. Sementara sebagai 
wilayah penunjang dan pusat pemerintahan di wilayah Blitar, 

melalui  Staatsblad  van  Nederlansche  Indie  tahun  1906  Nomor  150 
tanggal  1  April  1906,  pemerintah  Hindia  Belanda  menetapkan 
pembentukan Gemeente Blitar sebagai ibukota (Kabupaten) Blitar.  

  Keberadaan  perkebunan‐perkebunaan  di  wilayah  Blitar 
tetap dipertahankan di beberapa daerah, meskipun  ada beberapa 
tempat  yang  pada  saat  paska  kemerdekaan  RI  tahun  1945  ada 
wilayah perkebunan yang ditinggalkan begitu  saja oleh pemiliknya 
yang berkebangsaan Eropa. Pada saat  terjadi nasionalisasi, banyak 
perusahaan  perkebunan  ini  kemudian  dibeli  atau  dipindah  tangan 
kepada pemilik‐pemilik baru yang adalah orang Indonesia, meskipun 
ada  pula  perkebunan  yang  kemudian  menjadi  tidak  diolah 
(terlantar).   Hasil produk bumi dan  sumber daya  alam Kabupaten 
Blitar menjadi produk yang utama dari Kabupaten ini.  Hasil produk 
perkebunan yang utama saat ini adalah karet, kopi, dan tebu. 

  Kabupaten  Blitar  merupakan  salah  satu  daerah  di  mana 
dilakukan pilot project Program pembaruan Agraria Nasional, yaitu 
di atas tanah berstatus hak erfpacht yang telah ditegaskan sebagai 
Tanah  Obyek  Landreform  melalui  Surat  Keputusan  Kepala  Badan 
Pertanahan Nasional dengan jumlah luas 17.116,9864 hektar dan dari 
luas  tanah  tersebut  yang belum diredistribusikan melalui  kegiatan 
sertifikasi adalah seluas + 5.448,4649 hektar dengan  jumlah bidang 

K 
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atau petani penggarap sebanyak 42.756 bidang atau petani 
penggarap (BPN, 2006).  Untuk dua desa yang menjadi lokasi 
penelitian, yaitu Dusun Gambar Anyar Desa Sumber Asri Kecamatan 
Nglegok dan Dusun Bintang Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari, 
data yang ada tentang kegiatan PPAN di dua Desa tersebut adalah: 

 
Tabel 5  

Data Pelaksanaan PPAN di Desa Sumber Asri Kecamatan Nglegok dan Desa 
Ngaringan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 

No Desa/Kecamatan 

Tahun 

2007 2008 2009 
Bid. 

Tanah 
Juml.K

K 
Luas 

Bid. 
Tanah 

Juml.K
K 

Luas 
Bid. 

Tanah 
Juml. 

KK 
Luas 

1 Desa Sumberasri  
Kecamatan Nglegok 
SK TOL No. 
134/DJA/1982 
Tanggal 12-08-1982 
SK Redistribusi  
No. 420.3.35.29 
 

- - - 259 224 476.
642 
m2 

1.194 644 1.790.
748 
m2  

2 Desa Ngaringan  
Kecamatan 
Gandusari 
SK TOL No. 
37/DJA/1983 tanggal 
25-02-1983 
SK Redistribusi  
No. 420.3.35.29 

601 
 

493 6427
90 
m2 

16 16 11.95
6 m2 

1 1 1.833
m2 

Sumber:  Data Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, diolah. 

Desa Sumber Asri dan Desa Ngaringan hanya 2 (dua) dari 30 
desa di Kabupaten Blitar yang menjadi daerah pertama pelaksanaan 
Program Pembaruan Agraria di Kabupaten Blitar pada tahun 2007, 
meskipun sesungguhnya melihat dari data yang ada, kedua desa 
tersebut telah merupakan Desa dengan Tanah Obyek Landreform 
tahun 1982 dan 1983, yang kemudian ditegaskan untuk 
diredistribusikan melalui SK Kepala Kantor Pertanahan Blitar sebagai 
bagian dari Program PPAN tahun 2007, 2008 dan 2009. 
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1)  Desa Gambar Anyar Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar 

Dusun Gambar Anyar Desa Sumber Asri terletak di sebelah 
timur laut Kabupaten Blitar, dengan jarak 20 (dua puluh) kilo meter 
dari pusat Kota Blitar.   Dusun Gambar Anyar dan Desa Sumber Asri 
termasuk ke dalam zona merah Gunung Kelud, gunung berapi aktif 
di  Jawa  Timur,  dan  dalam  riwayat  letusan  Gunung  Kelud  terakhir 
tahun 1940‐an, Dusun ini termasuk dalam dusun yang menjadi aliran 
lahar  termasuk  lahar  dingin  dari  letusan  Gunug  Kelud.    Sebagai 
bentuk  antisipasi,  sekeliling  Desa  Sumber  Asri  kini  dibuatkan 
semacam  dam  untuk  mengontrol  aliran  lahar  dingin  dari  puncak 
Gunung  Kelud.    Beberapa  lokasi  pertanian  dan  perkebunan  juga 
berada  di  dalam  lokasi  “buangan”  aliran  lahar  Gunung  Kelud.  
Namun, salah satu manfaat positif dari posisi Desa yang berada di 
bawah Gunung berapi adalah tanahnya yang cukup subur di hampir 
sebagian besar wilayah Desa. 

Dalam  riwayat  agraria  Dusun  Gambar  Anyar,  tanah  yang 
berada di wilayah Dusun Gambar Anyar awalnya merupakan tanah 
yang tidak diolah (“bongkor”dalam bahasa setempat).  Tanah‐tanah 
yang  ditinggalkan  pemilik  perkebunan  ini  kemudian  dikelola  dan 
diolah oleh masyarakat setempat hingga mengeluarkan hasil bahan 
pangan  lokal  yang  digunakan  untuk  kebutuhan  sehari‐hari  dan 
untuk  membantu  kebutuhan  pangan  tentara  nasional  indonesia. 
Pengelolaan tanah oleh masyarakat ini bahkan kemudian mendapat 
”jaminan”  dari  Presiden  Sukarno  yang  sempat  berkunjung  ke 
wilayah yang dekat dengan Dusun Gambar Anyar, yaitu di Kalibadak 
dengan  mengatakan  bahwa,  ”tanah  yang  diterlantarkan  sebagai 
peninggalan  Jepang  yang  telah  digarap  oleh  rakyat  menjadi  milik 
rakyat dan tidak boleh diganggu gugat.” 

Namun, sejarah tahun 1965 kemudian merubah kondisi yang 
ada menjadi mencemaskan masyarakat yang ada di Dusun Gambar 
Anyar.   Salah satu perusahaan perkebunan yang ada di wilayah  itu 
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kemudian  mengklaim  bahwa  mereka  masih  memiliki  hak  untuk 
mengelola  tanah di Dusun Gambar Anyar dengan didukung  surat‐
surat  pemberian  hak  usaha  peninggalan  masa  kolonial  Belanda.  
Dengan  klaim  dan  bukti  surat  jual  beli  dengan  perusahaan 
perkebunan  Belanda  yang  dulu  mengelola  perkebunan  Gambar, 
pemilik perusahaan yang baru yaitu Mly.  Dengan situasi dan kondisi 
politis yang tengah tidak pasti dengan adanya peristiwa gerakan 30 
September dari salah satu partai di Indonesia, penggunaan wacana‐
wacana ”PKI” menjadi momok yang cukup menakutkan masyarakat 
di  wilayah  Gambar  Anyar  sekalipun.    Saat  itu,  masyarakat 
”dianggap”  merampas  tanah  milik  perkebunan  dan  diancam 
sebagai  ”antek  PKI”  bahkan  ada  ancaman  untuk  memilih  ”tanah 
atau nyawa” saat itu. 

Proses  ”perampasan”  tanah  yang  sudah  sempat  digarap 
masyarakat  ini  kemudian  memberikan  ”legitimasi”  terhadap 
perusahaan  perkebunan  NV54  Gambar  Anyar  untuk  kembali 
beroperasi. Pada masa pemerintahan Orde Baru, semua masyarakat 
telah kehilangan tanah dan banyak yang kemudian alih‐alih menjadi 
tergantung pada perkebunan menjadi buruh kebun.  

Di  era  reformasi,  terjadi  gerakan  masif  ”land  reclaiming” 
termasuk yang terjadi di Dusun Gambar Anyar. Masyarakat Gambar 
Anyar yang memang diliputi kemiskinan sekian puluh tahun berada 
di dalam wilayah perkebunan hanya menjadi buruh kebun, pada era 
reformasi  juga  kemudian  mulai  memikirkan  untuk  mendapatkan 
tanah  garapan.    Pada  tahun  1998,  sekitar  800  orang  masyarakat 
Dusun  Gambar  kemudian  mendatangi  perusahaan  NV  Gambar 
Anyar,  untuk  meminta  tanah  garapan  kepada  perkebunan.  

                                                 
54Singkatan  dari  Naamloze  Vennotschappe,  atau  Perusahaan 

Terbatas  milik  Swasta  yang  berlaku  di  era  pemerintahan  kolonial  Hindia 
Belanda.  Di dalam hukum Indonesia sekarang sudah harus diganti dengan 
bentuk Perseroan Terbatas (PT). 
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Masyarakat  menyadari  bahwa  sumber  dari  kemiskinan  mereka 
adalah  tidak  adanya  tanah  garapan  yang  dapat  menambah 
penghasilan  mereka  selain  sebagai  buruh  perkebunan,  karenanya 
ketika mendengar bahwa di beberapa daerah  juga terjadi tuntutan 
untuk mendapatkan tanah, mereka kemudian mengorganisir diri ke 
dalam  Perkumpulan  Petani  Area  Blitar  (PPAB)  dan  bergabung 
dengan  gerakan  mahasiswa  yang  ada  di  Blitar  untuk  kemudian 
menuntut  tanah  yang  dalam  sejarah  ingatan  masyarakat  Gambar 
pernah menjadi tanah garapan mereka di era penjajahan Jepang.  

Perjuangan  masyarakat  Gambar  tidak  hanya  berhenti  di 
Perkebunan  Gambar  Anyar,  tapi  juga  kemudian  mengunjungi  dan 
meminta  dukungan  dari  pemerintah  daerah  yang  ada  di  Blitar, 
termasuk dari DPRD Kabupaten Blitar bahkan sempat mengirimkan 
surat  untuk  Presiden  RI  saat  itu.  Perjuangan  masyarakat  Gambar 
Anyar  mulai  mendapatkan  perhatian  dari  Ketua  Komisi  I  DPRD 
Kabupaten Blitar, dan Gubernur Jawa Timur.  

Pada  tahun  2000‐an  setelah  perjuangan  panjang, 
masyarakat  Gambar  Anyar  akhirnya  diberi  lahan/tanah  oleh  pihak 
Perkebunan  Gambar  Anyar  seluas  212  ha.    Tanah  seluas  tersebut 
kemudian  didistribusikan  oleh  PPAB  kepada  masyarakat  Gambar 
Anyar, baik yang secara  langsung terlibat dalam proses perjuangan 
menuntut tanah, maupun kepada masyarakat asli Gambar lainnya.  

Pada  tahun  2007,  saat  mendengar  adanya  Program 
Pembaruan  Agraria  Nasional  dan  program  sertifikasi  tanah  oleh 
BPN,  PPAB  dan  masyarakat  Blitar  mengajukan  diri  ke  BPN  untuk 
mendapatkan manfaat dari program  itu.    Setelah BPN melakukan 
pemeriksaan  di  lapangan  dan  pengukuran  ulang,  maka 
ditetapkanlah  Dusun  Gambar  Anyar  sebagai  salah  satu  dusun 
pelopor dilaksanakannya PPAN  tahun 2007.   Pelaksanaan program 
PPAN  di  Kabupaten  Blitar  sendiri  ditandai  dengan  pemberian 
sertipikat  tanah  secara  masal  yang  dilakukan  oleh  Deputi  Kepala 
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Badan  Pertanahan  Nasional  dan  disaksikan  secara  langsung  oleh 
Gubernur Jawa Timur dan Bupati Blitar.  
 
2)  Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 

Ngaringan  masuk  dalam  daftar  Tanah  Objek  Landreform 
(TOL) yang dikeluarkan pemerintah sejak 1965 dengan SK Direktorat 
Jenderal  Agraria  No.  37/DJA/1983  yang  dikeluarkan  tanggal  25 
Februari  1983.    Dengan  melakukan  penelitian  di  desa  ini,  peneliti 
berharap  mendapatkan  gambaran  lain  dari  karakteristik 
pelaksanaan program RA  sebagai pembeda atas apa yang didapat 
peneliti di Gambar Anyar. Tidak berbeda jauh dengan Gambar Anyar, 
tanah  di  Ngaringan  sebagian  besar  merupakan  tanah  bekas 
perkebunan. Namun, perkebunan di desa  ini sudah tidak berfungsi 
sejak  jaman  kemerdekaan.  Perkebunan  milik  Belanda  terpaksa 
berhenti  karena  desakan  penjajah  Jepang  (1942),  belum  sempat 
pemerintahan  Jepang  mengolah  tanah  perkebunan  tersebut 
Jepang sudah terusir dari Indonesia (1945). Kemudian melihat tanah 
perkebunan  yang  terlantar  warga  sekitar  perkebunan  berinisiatif 
memanfaatkannya,  dengan  melakukan  pembabatan  atas  tanah 
yang sudah diterlantarkan dan ditumbuhi ilalang dan belukar, maka 
terjadilah redistribusi tanah secara separatis oleh warga.   

Paska  proses  pembabatan,  pemanfaatan  tanah‐tanah 
tersebut  kemudiandilakukan  selama  bertahun‐tahun  secara  turun‐
temurun  (sudah  melalui  pewarisan),  sehingga  secara  sadar  dan 
tidak sadar warga sudah mengganggap tanah tersebut sebagai milik 
mereka. Kepemilikan  tanah  tersebut  jelas  tidak memiliki kepastian 
hukum  karena  warga  tidak  memiliki  sertipikat  kepemilikan  tanah. 
Baru  pada  tahun  1999,  melalui  program  adjudikasi  yang 
dilaksanakan BPN, ada beberapa warga yang akhirnya mendapatkan 
sertipikat  tanah, Karena program  ini kurang popular hanya  sedikit 
warga yang mengetahui dan memanfaatkan program ini.  
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  Pada  2007  melalui  program  RA,  BPN  berhasil  menjaring 
lebih banyak  lagi warga desa Ngaringan, khususnya dusun Bintang, 
yang mengajukan permohonan sertifikasi tanah. Uniknya, selama ini 
warga di desa Ngaringan menganggap tanah yang mereka olah dan 
mereka  tempati  adalah  tanah  milik  mereka  bukan  milik  negara, 
dengan  adanya  program  ini  warga  menyadari  kekeliruan  tersebut 
sehingga warga cukup antusias mengikuti program ini.  Berdasarkan 
data  yang  didapat  sekitar  95%  (601  pemohon)  warga  pemohon 
berhasil  mendapatkan  sertipikat.  Sisanya  5%  ditolak  karena 
umumnya  mereka  adalah  warga  yang  sudah  memiliki  sertipikat 
melalui  program  adjudikasi  tahun  1999  yang  ingin  merubah 
sertipikat mereka.  

  Selain mendapat kepastian hukum, warga juga diuntungkan 
karena proses pengajuan sertipikat tanah  ini karena sifatnya gratis, 
warga  tidak  mengeluarkan  biaya  sama  sekali,  warga  hanya 
dikenakan pajak  (BPHTB atau Biaya Pemilikan Hak atas Tanah dan 
Bangunan)  sesuai  dengan  luas  tanah  mereka  dan  biaya  materai. 
Penetapan  pajak  disesuaikan  dengan  luas  tanah,  namun  karena 
umumnya  luas tanah yang dimintakan sertipikat di bawah nilai  jual 
objek pajak maka warga banyak yang tidak dikenakan pajak. 
 
5.1.2  Provinsi Lampung 

Provinsi  Lampung  sebagai  suatu  daerah  transient  antara 
Pulau  Jawa  dengan  Sumatera  memberikan  peluang  terjadinya 
konflik‐konflik  agraria  yang  bersifat  horizontal  maupun  vertikal. 
Konflik  yang  bersifat  horizontal  antar  masyarakat  terjadi  karena 
banyaknya migran yang berasal dari berbagai  tinggal di Lampung, 
membuka wilayah hutan, dan membangun permukiman yang tidak 
disukai oleh masyarakat asli. Pada sisi lainnya kebijakan pemerintah 
pada  masa  kolonial  dan  paska  kolonial  yang  memindahkan 
penduduk  dari  pulau  Jawa  ke  wilayah  tersebut  memperparah 
potensi  konflik  tersebut.  Hal  ini  diperparah  dengan  pembukaan 
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perkebunan  besar‐besaran  dan  konsesi  Hak  Pengusahaan  Hutan 
(HPH)  yang  dilakukan  tanpa  memperhatikan  kepentingan‐
kepentingan  lokal menyebabkan  Lampung menjadi wilayah  kedua 
terbanyak  konflik  agraria  di  Indonesia.  Pilihan  dari  BPN  untuk 
membuat  PPAN  perintis  di  provinsi  ini  sayangnya  lebih  mengejar 
target‐target  kuantitatif  pencapaian  penerima  obyek  PPAN, 
sehingga  konflik‐konflik  agraria  yang  mungkin  dapat  diselesaikan 
melalui instrumen PPAN justru tidak tersentuh. 

Sejalan  dengan  perintah  Kepala  BPN  Joyo  Winoto  melalui 
Surat  No.  56/S/DIII/VIII/2006  tanggal  29  Agustus  2006,  maka 
Kakanwil  BPN  Provinsi  Lampung  telah  melaksanakan  Pembaruan 
Agraria  di  Provinsi  Lampung  untuk  tahun  anggaran  2007. 
Berdasarkan SK Kakanwil BPN Nomor 500‐867  tanggal 22 Februari 
2007 dan SK Kakanwil BPN Nomor 500‐1154a tanggal 12 Maret 2007, 
maka  Model  Reforma  Agraria  di  Provinsi  Lampung  untuk  tahun 
anggaran 2007 dilaksanakan di atas Tanah Obyek Landreform (TOL) 
yang meliputi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Selatan 
dan Kabupaten Lampung Tengah. Latar belakang pemilihan TOL di 
kedua kabupaten tersebut adalah pertimbangan  jumlah penduduk, 
profil desa di kedua kabupaten, dan  faktor kondisi  sosial ekonomi 
para petani calon penerima manfaat. Faktor kondisi sosial ekonomi 
tersebut di antaranya  luas  rata‐rata kepemilikan  tanah yang  relatif 
rendah, mata pencaharian utama penduduk pada umumnya petani, 
penggunaan  tanah  yang  didominasi  pertanian,  dan  teknik  usaha 
yang  pertanian  masih  rendah.  Dengan  pertimbangan  tersebut 
diharapkan  model  reforma  agraria  yang  dikembangkan  dapat 
mewujudkan  tujuan  pelaksanaan  reforma  agraria  dalam  rangka 
peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Secara  khusus,  berdasarkan  Daftar  Isian  Pelaksanaan 
Anggaran  (DIPA)  Kanwil  BPN  Provinsi  Lampung  Tahun  Anggaran 
2007,  target  kegiatan  reforma  agraria  ditetapkan  sebesar  2.200 
bidang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.435.000.000,00 (empat 
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ratus  tiga puluh  lima  juta  rupiah). Dari hasil data TOL  yang ada di 
Provinsi Lampung maka ditetapkan di 2 (dua) lokasi model yaitu: 
a.  Desa  Pesawaran  Indah  Kecamatan  Padang  Cermin  Kabupaten 

Lampung Selatan dengan target 1.400 Bidang. 
b.    Desa  Sidorejo  Kecamatan  Bangun  Rejo  Kabupaten  Lampung 

Tengah dengan target 800 Bidang. 
 
1)  Desa Pesawaran Indah Kabupaten Pesawaran 

Desa  Pesawaran  Indah  terletak  di  Kecamatan  Padang 
Cermin,  Kabupaten  Pesawaran.  Kabupaten  Pesawaran  dibentuk 
berdasarkan  UU  No  33  tahun  2007  tertanggal  10  Agustus  2007. 
Sebelumnya  Kecamatan  Padang  Cermin    merupakan  bagian  dari 
Kabupaten  Lampung  Selatan.  Oleh  sebab  itu,  berbagai  data  dan 
informasi  dari  BPN  tentang  PPAN  masih  menyebutkan    kegiatan 
PPAN/RA dilakukan di Lampung Selatan.  

Dalam  lintasan  sejarah,  kabupaten  Pesawaran  ini 
merupakan  wilayah  kolonisasi  (pemindahan  penduduk  dari  Jawa) 
pertama di Indonesia yang dilakukan oleh Belanda pada  tahun 1905. 
Pada sisi lainnya, di kabupaten Pesawaran  sebelumnya telah dihuni 
oleh  berbagai  etnis  Lampung,  yaitu  Saibatin  dan  Papadun. 
Kemudian masuknya penduduk dari luar Lampung, melalui program 
transmigrasi  maupun  migrasi  swakarsa  menjadikan  kabupaten  ini 
bersifat plural dari segi etnisitas. Demikian halnya dengan penduduk 
desa  Pesawaran  Indah  menggambarkan  pluralitas  tersebut,  yaitu 
adanya etnis Lampung, Jawa dan Sunda. 

Pesawaran  Indah  adalah  nama  desa  yang  merupakan 
pemekaran  dari  desa  induk  Wates  Way  Ratai.  Nama  Pesawaran 
Indah,  dikaitkan  dengan  nama  gunung  yang  berbatasan  langsung 
dengan  desa  tersebut.  Beberapa  bagian  dari  gunung  Pesawaran 
Indah  ini  ditetapkan  sebagai  bagian  dari  kawasan  Taman  Hutan 
Raya  (Tahura) Wan Abdulrahman.  Status  kawasan  sebagai bagian 
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dari  hutan  lindung  ini  menjadikan  beberapa  bagian  dari  kawasan 
hutan  sama  sekali  tidak  boleh  digunakan  untuk  kepentingan  budi 
daya. Oleh  sebab  itu,  terdapat  suatu  zonasi  antara wilayah  kelola 
masyarakat  dengan  wilayah  kelola  hutan  lindung.  Akibat  yang 
dirasakan  oleh  penduduk  yang  tanahnya  bebatasan  langsung 
dengan kawasan Tahura  ini, yatu tanah‐tanah tersebut tidak dapat 
dijadikan bagian dari sertifikasi melalui Reforma Agraria. 

Luas Desa Pesawaran 1,346 ha yang dibagi kedalam 8 buah 
dusun.  Kemudian  dusun‐dusun  tersebut  dibagi‐bagi  lagi  kedalam 
gerumbulan.  Setiap  dusun  dipimpin  oleh  seorang  kepala  dusun, 
sedangkan  gerumbulan  dipimpin  oleh  seorang  kepala  Rukun 
Tetangga (RT).  Jumlah Kepala Keluarga (KK) berdasarkan data desa 
tahun  2010    adalah  900  KK  dengan  jumlah  3,016  jiwa.  Mata 
pencaharian utama penduduknya adalah petani. Kemudian ada juga 
petani  yang mempunyai ternak. 

Pusat  desa  ini  berjarak  4  kilometer  dari  kecamatan;  40 
kilometer ke  ibukota kabupaten dan 46 KM ke  ibu kota provinsi di 
Bandar Lampung. Terdapat  jalan aspal yang menghubungkan desa 
ini  dengan  ibu  kota  kecamatan,  kabupaten  dan  ibu  kota  provinsi.  
Jarak  dari  desa  ke  pasar  terdekat  di  Wates  Way  Ratai  sejauh  4 
kilometer. Sedangkan Bank terdekat sejauh 30 kilometer dari desa.  
Jalan‐jalan yang menghubungkan dari satu dusun ke dusun  lainnya 
terdiri dari  jalan aspal dan  jalan tanah. Pada beberapa bagian  jalan 
tanah  tersebut  sudah  terdapat  upaya  pengerasan  yang  dilakukan 
secara swadaya oleh penduduk di desa  tersebut. Pengerasan  jalan 
dilakukan  oleh    penduduk  setelah  pemberian  sertipikat  dari 
program  reforma agraria. Setelah penduduk merasa yakin dengan 
status tanahnya yang telah menjadi hak milik. 

Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  desa  dan 
beberapa  orang  penduduk,  wilayah  desa  Pesawaran  Indah 
merupakan  bagian  dari  perkebunan  milik  perusahaan  swasta 
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Belanda yang dikenal dengan nama perusahaan “Karko”.   Namun, 
Karko  sendiri  adalah  kependekan  dari  kata  Karet  dan  Kopi,  dua 
komoditas  utama  yang  diproduksi  oleh  perusahaan  tersebut,  jadi 
bukan  nama  sebenarnya  dari  perusahaan  tersebut.    Karena 
perusahaan  tersebut  tersebut  telah  habis  ijin  Hak  Guna  Usaha 
(HGU)  nya,  maka  tanah  tersebut  berstatus  sebagai  tanah  negara  
yang merupakan sebagian dari bekas hak erfpacht Verponding No 4. 
Kemudian  wilayah  tersebut  ditegaskan  menjadi  Tanah  Obyek 
Landreform  (TOL) dengan Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN 
No 115‐VI‐1996. 

Pada  saat  tanah  tersebut  menjadi  tanah  negara,  artinya 
tidak ada pemegang hak atas wilayah tesebut, maka mulailah terjadi 
okupasi  oleh  masyarakat  atas  wilayah  eks‐perkebunan.  Okupasi 
pertama  kali  dilakukan  oleh  penduduk  yang  pernah  bekerja  di 
perkebunan  tersebut,  karena  merekalah  yang  perta‐tama  tahu 
bahwa  tanah  eks‐perkebunan  itu  telah  habis  HGU‐nya.  Selain  itu, 
terdapat alasan  lainnya mengapa eks‐pekerja perkebunan tersebut 
berusaha untuk meng‐okupasi tanah‐tanah eks‐perkebunan. Hal  ini 
terkait  dengan  cara‐cara  yang  dilakukan  oleh  manajemen 
perkebunan  pada  masa  lalu  yang  senantiasa  berusaha  untuk 
memiskinkan  para  pekerja.  Cara  pemiskinannya  adalah 
menyediakan berbagai fasilitas hiburan yang membuat para pekerja 
ini menghabiskan uang hasil kerjanya di meja judi. Dengan demikian 
para  pekerja  akan  selalu  terikat  hutang  dengan  perusahaan, 
sehingga mereka sangat tergantung dengan perusahaan, walaupun 
diberi upah yang rendah. 

Perkebunan  yang  dibangun  oleh  perusahaan  swasta 
Belanda pada  tahun  1931‐1932  ini menjadikan daya  tarik masuknya 
migran  dari  pulau  Jawa  untuk  bekerja  di  perkebunan  tersebut, 
sekaligus membangun koloni‐koloni permukiman migran yang baru. 
Oleh sebab  itu, di desa Pesawaran  Indah penduduknya didominasi 
oleh orang‐orang Jawa. Model migrasi berantai (chain migration) ini 
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terjadi  di  Pesawaran  Indah,  yaitu  orang‐orang  yang  telah  terlebih 
dahulu datang menjadi host dari migran‐migran baru  yang datang 
dari  daerah  yang  sama.  Oleh  sebab  itu,  selain  gelombang migrasi 
pada  masa  kolonial,  gelombang  migrasi  baru  lainnya  mengalir  ke 
wilayah Pesawaran Indah, karena ada peluang‐peluang baru berupa 
tanah‐tanah kosong yang siap digarap.  

Desa‐desa di kecamatan Padang Cermin, seperti desa Wates 
Wai  Ratai,  Pesawaran  Indah  dan  Gunung  Rejo  adalah  desa‐desa 
yang  dibentuk  oleh  adanya  perkebunan  jaman  Belanda.  Hal  yang 
membedakan  antara  desa  Pesawaran  Indah  dengan  dua  desa 
lainnya,  kawasan  perkebunan  di  Pesawaran  Indah  belum  sempat 
ditanami,  sehingga  masih  berupa  tanah‐tanah  kosong.  Kondisi  ini 
menyebabkan  lebih mudah digarap  ketika perusahaan Belanda  ini 
telah habis HGU‐nya. Tanah‐tanah yang berstatus tanah negara  ini, 
kemudian  diokupasi  oleh  para  mantan  buruh  di  perusahaan 
tersebut.  

Selanjutnya, dalam banyak kasus terjadi perpindahan tangan 
kepemilikan  dengan  cara  membayar  “uang  tanam  tumbuh”. 
Khususnya  penduduk  dari  luar  Pesawaran  Indah  yang  datang 
belakangan. Seorang penduduk yang datang dari Jawa pada tahun 
1978 menuturkan, biaya “ganti tanam‐tumbuh”  sebesar Rp 150,000 
untuk luasan tanah 10,300 meter persegi.  

Pada  masa  awal‐awal  okupasi  ini,  terdapat  keterlibatan 
institusi  militer  dalam  penguasaan  tanah‐tanah  eks‐perkebunan. 
Tujuan pelibatan ini untuk mengamankan tanah‐tanah tersebut agar 
tidak dikuasai seluruhnya oleh penduduk lokal. Namun, keterlibatan 
oknum  militer  ini  justru  membawa  akibat  dari  penguasaan  tanah‐
tanah  tersebut  oleh  Korem.  Akibatnya  dibutuhkan  negosiasi  oleh 
masyarakat agar dapat menggunakan tanah‐tanah Korem tersebut. 
Kasus  ini  terjadi  di  desa  tetangga  Pesawaran  Indah,  yaitu  desa 
Wates Way Ratai.   
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2)  Desa Sidorejo Kabupaten Lampung Tengah 

Desa Sidorejo terletak di Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 
Lampung  Tengah  Provinsi  Lampung.    Secara  administratif  Desa 
Sidorejo  di  sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Desa  Bangunrejo, 
sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margorejo, sebelah Selatan 
berbatasan  dengan  Desa  Watuagung  dan  Desa  Sinarsari,  dan 
sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Desa  Sidodadi.    Secara  historis 
Desa  Sidorejo  merupakan  pemekaran  dari  Desa  Sidodadi.    Desa 
Sidorejo  pertama  kali  dibuka  pada  tahun  1958  dan  diresmikan 
menjadi desa definitif pada tahun 1963. Luas wilayah Desa Sidorejo 
sebesar 560 Ha.  

Pada  tahun 2006 penduduk Desa Sidorejo berjumlah 3.270 
jiwa  dengan  mayoritas  penduduk  bermata  pencaharian  di  sektor 
pertanian  (90,35%).  Petani  penggarap  di  Desa  Sidorejo  berjumlah 
1.452 KK dengan rata‐rata luas tanah garapan per KK sebesar 0,3985 
Ha.  Umumnya  pengelolaan  tanah  berupa  usahatani  sawah  dan 
pertanian tanah kering (tegalan dan perkebunan). Usaha pertanian 
yang  dibudi  dayakan  meliputi  tanaman  singkong,  jagung,  coklat, 
kelapa  sawit,  karet,  sawah  dan  kebun  campuran  dengan 
kepemilikan  tanah  pertanian  dan  pekarangan  yang  relatif  sempit 
(lihat  Tabel  1  dan  Tabel  2).    Teknik  pengusahaan  tanah  dilakukan 
secara  sederhana dan pemasaran hasil produksi melalui  tengkulak 
atau penampung lokal.  

Menilik  kondisi  desa  yang  memiliki  keterbatasan  sumber 
daya  air  dan  mayoritas  penduduk  yang  menguasai  tanah  dalam 
luasan  relatif  sempit,  maka  desa  ini  layak  untuk  dijadikan  sebagai 
lokasi  reforma  agraria.    Harapannya,  melalui  reforma  agraria 
kesejahteraan taraf hidup masyarakat dapat meningkat. 

Lokasi reforma agraria di Desa Sidorejo ditetapkan sebagai 
Tanah Objek Landreform (TOL) berdasarkan SK Ka. BPN No. 106‐VI‐
1993 tanggal 24 Juni  1993 seluas   +    183,30 hektar dan SK Ka. BPN 



148 | Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan 

No.  300‐VI‐1995  tanggal  28  Desember  1995  seluas  +  29,998 
hektar.Tanah  yang  ditetapkan  sebagai  TOL  pada  SK  Ka.  BPN  No. 
300‐VI‐1995  merupakan  tanah  negara  bekas  tanah  marga/adat. 
Berdasarkan  PP  No.  224/1961  tentang  Pelaksanaan  Pembagian 
Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian bahwa tanah‐tanah yang akan 
dibagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform antara  lain tanah 
kelebihan  maksimum,  tanah  swapraja  dan  eks  swapraja,  tanah 
absentee, dan tanah‐tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara. 

Secara historis seluruh tanah di wilayah kabupaten Provinsi 
Lampung  dapat  dikatakan  sebagai  tanah  marga.    Namun 
dikarenakan  Negara  memandang  hak  ulayat  di  Provinsi  Lampung 
eksistensinya  samar‐samar  bahkan  nyaris  tidak  nampak,  maka 
keseluruhan  tanah marga di Provinsi Lampung ditetapkan menjadi 
tanah  negara.    Klaim  tanah  negara  ini  didasarkan  atas  Peraturan 
Kepala  BPN  No.  5  Tahun  1999  tentang  Pedoman  Penyelesaian 
Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat,  Pasal  2  bahwa 
”Pelaksanaan  hak  ulayat  sepanjang  pada  kenyataannya  masih  ada 
dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut 
ketentuan  hukum  adat  setempat”.    Di  sebagian  Desa  Sidorejo 
sendiri,  status  tanah  yang  merupakan  bekas  tanah  marga/adat 
seluas + 29.998 Ha  telah mendapat perhatian pemerintah.   Dalam 
hal ini diterbitkan Surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat 
II  Lampung  Tengah  No.  592.1/1704/Pertanahan/93,  tanggal  13 
Oktober 1993.  

Berdasarkan ketentuan persyaratan  tanah di Desa Sidorejo 
sebagai  salah  satu  TOL,  maka  pada  tahun  2007  Desa  Sidorejo 
menjadi  salah  satu  desa  yang  pertama  kali  menjalani  uji‐coba 
program  reforma  agraria  di  Provinsi  Lampung.    Pelaksanaan 
reforma  agraria  di  Desa  Sidorejo  dikukuhkan  melalui  SK  Kakanwil 
BPN  Nomor  500‐1154a  tanggal  13  Maret  2007  tentang  Penetapan 
Lokasi  serta  Target  Kegiatan  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran 
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(DIPA)  Tahun  Anggaran  2007  di  Kabupaten  Lampung  Tengah 
Provinsi Lampung. 

Penetapan penerima redistribusi tanah atau petani peserta 
reforma agraria di Desa Sidorejo diputuskan berdasarkan SK Panitia 
Pertimbangan  Landreform  (SK  PPL  No:  410‐273.A‐03)  tanggal  16 
Maret  2007  sebanyak  800  bidang.    Proses  legalisasi  aset  di  Desa 
Sidorejo  selanjutnya dilakukan  secara bertahap.   Pada  tahun  2007 
legalisasi  aset  diterbitkan  sebanyak  517  bidang.    Dilanjutkan  pada 
tahun 2008 sebanyak 97 bidang. Artinya masih tersisa sebanyak 186 
bidang TOL di Desa Sidorejo yang belum bersertipikat.   

Pendaftaran tanah melalui reforma agraria di Desa Sidorejo 
dilakukan berdasarkan bidang‐bidang tanah yang telah dikuasai oleh 
masing‐masing  individu  dengan  penekanan  pada  tanah  pertanian 
dibandingkan  dengan  pekarangan/perumahan.  Namun,  fakta  di 
lapangan  menunjukkan  terdapat  banyaknya  perumahan  yang 
berada  di  lokasi  tanah  pertanian  sehingga  membuat  sedikit 
kerancuan dalam pemetaan tanah objek reforma agraria. 

Menurut  hasil  wawancara  dengan  pejabat  BPN  di  tingkat 
kabupaten/kota dan provinsi, pemilihan Desa Sidorejo sebagai lokasi 
pelaksanaan reforma agraria ditentukan oleh Kantor Pertanahan di 
tingkat kabupaten. Daftar lokasi yang dipilih kemudian disampaikan 
kepada  Kantor  Wilayah  BPN  di  tingkat  provinsi  yang  selanjutnya 
mengirimkan  daftar  tersebut  ke  BPN  Pusat  di  Jakarta.  Surat 
keputusan  penegasan  untuk  memutuskan  lokasi  tersebut 
diterbitkan di BPN Pusat dan dikirim kembali ke tingkat provinsi. 

  Asset  reform  di  Desa  Sidorejo  merupakan  implementasi 
Model III (S   ú   O), yakni objek yang menjadi lokasi reforma agraria 
secara  de  facto  telah  dikuasai  oleh  masyarakat.  Sehingga 
mekanisme  asset  reform  yang  dilakukan  sesungguhnya  lebih 
mengarah  pada  bentuk  penguatan  hak  masyarakat  melalui 
redistribusi  atas  tanah  yang  statusnya  TOL.  Tidak  ada  penataan 
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ulang atas struktur penguasaan  tanah yang ada, melainkan semua 
penduduk desa yang telah menguasai tanah di Desa Sidorejo yang 
termasuk  dalam  TOL  tersebut  akan  menjadi  penerima  manfaat 
program reforma agraria ini. Artinya, tanpa mempersoalkan struktur 
penguasaan  tanah  yang ada, maka program  reforma agraria  yang 
digulirkan  sekarang  ini  sesungguhnya  tidak  melakukan  koreksi 
apapun  terhadap  struktur  agraria  yang  kini  ada,  termasuk  kondisi 
ketimpangannya.  Padahal  sejatinya  reforma  agraria  adalah 
mewujudkan struktur penguasaan tanah yang lebih adil. 
 
5.2  Program Pembaruan Agraria Nasional / Reforma Agraria 

di Kabupaten Blitar, Lampung Tengah dan Pesawaran 

Pada  tingkat BPN Provinsi  Lampung  tahun  2007    terdapat 
program  dari  pemerintah  pusat  yang  disebut  dengan  PPAN.  
Kemudian  dalam  DIPA  Kanwil  BPN  Provinsi  Lampung  tahun  2007 
diberikan  anggaran  sebesar  Rp  435,000,000  dengan  jumlah  2,200 
bidang.  Target  tersebut  harus  selesai  dalam  waktu  1  tahun 
anggaran.  Kemudian,  pihak  BPN  Provinsi  Lampung  melakukan 
inventarisasi untuk mencari‐cari lokasi dan status tanah yang paling 
realistis  dapat  dlakukan  dengan  pagu  anggaran  yang  diberikan 
tersebut.  Kemudian  dipilihlah  Tanah‐tanah  yang  menjadi  Obyek 
Landreform (TOL) yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Menteri 
Agraria pada tahun 1996. Oleh sebab  itu, dipilihlah dua lokasi, yaitu 
Desa  Sidorejo,  kecamatan  Bangun  Rejo,  Kabupaten  Lampung 
Tengah.  Lokasi  kedua  adalah  desa  Pesawaran  Indah,  kecamatan 
Padang  Cermin,  Kabupaten  Lampung  Selatan  (kemudian  menjadi 
kabupaten Pesawaran tahun 2007). Lokasi desa Sidorejo ditetapkan 
target  sebanyak  800  bidang  dan  desa  Pesawaran  Indah  1,400 
bidang.   

Demikian  pula  halnya  di  Kabupaten  Blitar,  lokasi 
pelaksanaan PPAN di Kabupaten Blitar ditandai dengan pengecekan 
ulang  desa‐desa  yang  memiliki  status  sebagai  Tanah  Obyek 
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Landreform,  ataupun  tanah‐tanah  hasil  redistribusi  swadaya 
masyarakat  yang  telah bebas dari  konflik,  atau  istilah  yang  sering 
digunakan  BPN  sebagai  tanah‐tanah  yang  clean  and  clear.  Hasil 
inventarisasi  dari  BPN  Kanwil  Jawa  Timur  menetapkan  dua 
kabupaten yaitu Blitar dan Malang sebagai dua kabupaten  tempat 
percontohan  pelaksanaan  awal  PPAN  di  Jawa  Timur,  dengan 
Kabupaten  Blitar  ditargetkan  untuk  bisa  “meredistribusi” 
5.448,4649  hektar  tanah  dengan  jumlah  bidang  tanah  atau 
penggarap sebanyak 42.756 bidang tanah. Sementara di Kabupaten 
Malang ditargetkan  seluas 51,048 hektar  tanah dengan 215  jumlah 
bidang tanah atau penggarap yang akan menjadi obyek PPAN. 

Pilihan pragmatis dilakukan oleh BPN Provinsi Lampung dan 
Provinsi  Jawa  Timur  dalam  program  PPAN/RA  dapat  dilihat  dari 
keputusan‐keputusannya, antara lain:  

1) Memilih tanah‐tanah obyek Landreform;  
2) Memilih  tanah‐tanah  yang  clear  dan  clean  dari  sisi  sengketa 

pertanahan dan  
3) Program penguatan hak dengan cara pemberian sertipikat.  

Padahal, kompleksitas permasalahan agraria di kedua lokasi 
tersebut  sangatlah  tinggi.   Apalagi di Lampung, karena perjalanan 
sejarah yang panjang dari masuknya migran ke Lampung, maupun 
kebijakan‐kebijakan  pemerintah  yang  memilih  opsi  kebijakan 
pemberian  fasilitas  untuk  perusahaan  dan  perkebunan  besar, 
dibadingkan  dengan  redistirbusi  tanah  untuk  penduduk  miskin. 
Program  PPAN  di  Lampung  sejak  awal  memang  tidak  didesain 
sebagai alat resolusi konflik agraria. 

Melihat  pada  hasil  penelitian  awal  di  lapangan,  ada 
beberapa proses  inisiasi dari program PPAN atau Reforma Agraria 
yang dilaksanakan di lokasi penelitian, yaitu: 
(1) Sifatnya Top Down: sebagaimana terjadi di Desa Ngaringan Blitar 

dan Desa Pesawaran Indah dan Desa Sidorejo Lampung. 
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(2) Sifatnya  campuran  antara  inisiatif  masyarakat  dan 
dipertemukan  dengan  pelaksanaan  program:  sebagaimana 
terjadi di Dusun Gambar Anyar Desa Sumberasri Blitar. 

Dalam  proses  inisiatif  yang  berasal  dari  “atas”  atau  top 
down, Badan Pertanahan Nasional, melalui Kantor Wilayah BPN di 
Provinsi, maupun melalui Kantor Pertanahan di Kabupaten semata‐
mata hanya melaksanakan kegiatan dari apa yang telah diatur dalam 
peraturan  perundang‐undangan  sebelumnya,  khususnya  sebagai 
bentuk  pelaksanaan  dari  PP  No.  224  Tahun  1961  tentang 
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yang 
telah pula ditentukan  tanah‐tanah yang menjadi objek Landreform 
(TOL  atau  Tanah Objek  Landreform). Untuk  tanah‐tanah  ini,  relatif 
tidak  terjadi konflik yang berarti. Bahkan, di  lokasi penelitian yang 
dikunjungi, tanah‐tanah tersebut sudah dalam kondisi dikuasai oleh 
masyarakat  setempat,  sebagai  bagian  dari  proses  pelaksanaan 
redistribusi  yang  sempat  dilakukan  tahun  1960  –  1980‐an,  namun 
belum sempat dilaksanakan hingga  tuntas dan diberikan sertipikat 
hak atas tanah. 

  Sebagaimana  persepsi  masyarakat  setempat,  yang 
menganggap tanah‐tanah yang mereka tempati sudah menjadi milik 
mereka, karena sudah diwariskan secara turun temurun, meskipun 
secara  status  sebelumnya  masih  merupakan  tanah  negara. 
Kepastian  status  hak  atas  tanah  masyarakat  yang  telah 
melaksanakan  redistribusi  tersebut  kemudian  diformalkan/ 
dilegalisasi  melalui  program  PPAN  atau  Reforma  Agraria  yang 
dilaksanakan  tahun  2007.    Kedua  lokasi  penelitian,  Blitar  dan 
Lampung merupakan dua provinsi di mana 8  (delapan) kabupaten 
direncanakan untuk menjadi pelopor dilaksanakannya PPAN  tahun 
2007. 

  Sementara  untuk  model  inisiatif  pelaksanaan  PPAN  yang 
berasal dari pola kombinasi. Yang terjadi adalah proses redistribusi 
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dilaksanakan  oleh  masyarakat  sendiri,  dalam  hal  ini  terkait 
munculnya beberapa kasus sengketa tanah. Sebagaimana terjadi di 
Dusun  Gambar  Anyar,  yang  pada  mulanya  merupakan  tanah 
perkebunan  milik  NV  Gambar  Semarang,  yang  telah  habis  masa 
HGU‐nya di tahun 1998.  Saat itu sebagaimana telah diuraikan dalam 
sejarah  agraria  Dusun  Gambar  Anyar  di  atas,  terjadi  konflik  yang 
cukup  intens antara masyarakat Dusun Gambar Anyar dengan pihk 
perkebunan.    Berbagai  cara  ditempuh,  termasuk  mediasi  melalui 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di Kabupaten Blitar, 
maupun  di  Provinsi  Jawa  Timur.  HIngga  akhirnya  proses  itu 
menghasilkan  kesepakatan,  di  mana  pihak  Perkebunan  Gambar 
Anyar  akhirnya  melepaskan  tanah  perkebunan  seluas  212  hektar 
untuk dibagikan kepada masyarakat Dusun Gambar Anyar.  

  Saat  konflik  selesai  adalah  tahun  2002,  dan  kemudian 
masyarakat di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten dan melalui 
organisasi  tani,  Paguyuban  Petani  Aryo  Blitar  (PPAB),  melakukan 
redistribusi  atau  pembagian  tanah  perkebunan  tersebut  kepada 
seluruh penduduk asli Dusun Gambar Anyar.  Awalnya, PPAB selaku 
inisiator  mengajukan  tanah‐tanah  Dusun  Gambar  Anyar  untuk 
menjadi penerima program LARASITA.   Hingga gayung bersambut, 
dan  Kabupaten  Blitar  kemudian  ditetapkan  menjadi  salah  satu 
daerah  pertama  yang  akan  menjadi  tempat  pelaksanaan  PPAN 
tahun 2007.  Akhirnya proses sertifikasi di Dusun Gambar Anyar pun 
dipercepat  seiring  dengan  target  pelaksanaan  sertifikasi  (target 
12.000 sertipikat di Kabupaten Blitar) yang dicanangkan BPN Kantor 
Wilayah  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten 
Blitar.  Sekitar  1200  sertipikat  dikeluarkan  untuk  Dusun  Gambar 
Anyar,  termasuk  sertipikat atas  tanah garapan, dan  tanah beserta 
bangunan rumah. 

Di  lokasi  penelitian  yang  lain,  yaitu  di  Lampung,  nama 
kegiatan  PPAN/RA  di  Pesawaran  Indah  disebutkan  berbeda‐beda. 
Ada  yang  menyebutnya  dengan  program  “reforma”,  kemudian 
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adapula  yang  menyebutnya  “sertipikat  massal”.  Kepala  Desa 
Pesawaran  Indah  menggunakan    konsep  “reforma”,  sedangkan 
seorang  responden  dari  gerumbul  Sidodadi  yang  merupakan 
gerumbul  paling  jauh  dari  pusat  desa  menyebutnya  dengan 
“sertipikat massal”. 

Masuknya  program  PPAN/RA  di  Desa  Pesawaran  Indah 
dipahami  secara  berbeda  antara  pihak  kepala  desa  dengan  pihak 
BPN Provinsi. Pihak kepala desa menceritakan bahwa salah seorang 
warga Pesawaran Indah  yang jadi guru di Teluk Betung mempunyai 
kawan  yang  bekerja  di  BPN  Lampung  Selatan.  Kemudian  guru 
tersebut  terlibat pembicaraan  dengan  kawannya  yang  orang  BPN 
tersebut.  Singkatnya  dari  hasil  pembicaraan  tersebut,  kemudian 
datang  orang‐orang  BPN  dengan  menggunakan  mobil,  kemudian 
datang memeriksa, dan jadilah program tersebut di desa Pesawaran 
Indah.  Sedangkan  versi  BPN  Lampung,  adanya  instruksi  dari  BPN 
Pusat untuk program PPAN. Namun instruksi tersebut tidak disertai 
dengan  aturan‐aturan  yang  rinci,  sehingga  pihak  BPN  Lampung 
perlu  mencari‐cari  bidang  tanah  sesuai  dengan  target  yang 
ditetapkan. Karena di desa Pesawaran Indah sudah ada tanah‐tanah 
negara  yang  dijadikan  TOL,  maka  diputuskanlah  Desa  Pesawaran 
Indah menjadi salahsatu tempat kegiatan PPAN. 

Kegiatan  PPAN/RA  di  Pesawaran  Indah  dimulai  dengan 
adanya sosialisasi di balai desa pada tahun 2006. Kegiatan tersebut 
dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh orang‐orang dari BPN 
Provinsi.  Kegiatan  “sertipikat  massal”  ini  pada  intinya 
memberitahukan  akan  adanya  program  pemberian  “sertipikat 
massal” bagi penduduk desa. 
 
5.2.1  Persyaratan 

Persyaratan  administrasi  untuk  kegiatan  sertifikasi  ini 
adalah:  (1) Kartu  Tanda Penduduk  (KTP);  (2) Kartu Keluarga  (KK); 
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dan  (3)  Surat  Penggarap  Tanah/surat  sah  asal‐usul,  dan  (4)  Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB).  

KTP  yang dibolehkan adalah domisili pemohon paling  jauh 
tinggal di kecamatan tetangga dari obyek tanah. Ketentuan ini akan 
menghindari  kemungkinan  absentee.  Sedangkan  Surat  Penggarap 
Tanah  ini  adalah  menerangkan  asal  usul  obyek  tanah,  khususnya 
mengetahui  riwayat  transaksi  kepemilikan  obyek  tanah  tersebut. 
Surat keterangan tanah ini harus diketahui oleh pamong desa. 

Berdasarkan  hasil  wawancara,  hampir  sebagian  besar 
penerima  manfaat  mengaku  bahwa  persyaratan‐persyaratan  yang 
ditetapkan  untuk  menerima  manfaat  PPAN  tidaklah  terllau 
memberatkan,  karena  pada  dasarnya  tidak  ada  pungutan.    Yang 
harus  dibayarkan  penerima  manfaat  adalah  BPHTB  atau  Bea 
Pemilikan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan.  Walaupun  skema 
PPAN/RA  ini  pada  dasarnya  tidak  memungut  dana  apapun  dari 
penduduk,  karena  merupakan  program  nasional  yang  telah  ada 
alokasi  anggaran  DIPA.  Namun,  untuk  kegiatan  operasional  di 
lapangan terdapat pemungutan dana dari masyarakat. Namun, dari 
berbagai wawancara terdapat kesan bahwa pengumpulan dana  ini 
berdasarkan  hasil  kesepakatan  dan  kemufakatan,  sehingga  tidak 
ada yang merasa terpaksa.  

Dari  hasil  wawancara  dengan  penerima  manfaat,  hampir 
semuanya  mengatakan  jumlah  uang  yang  harus  dikeluarkan  per 
bidang  tanahnya  Rp  150,000.  Walaupun  ada  seorang  penduduk 
yang mengatakan membayar Rp 350,000 per bidang  tanpa alasan 
yang  jelas.  Kemungkinan  luasan  tanahnya  di  atas  2  ha,  atau  ia 
mempunyai dua bidang tanah yang akan disertipikatkan. Oleh sebab 
itu,  dalam  berbagai  wawancara,  dikatakan  bahwa  kegiatan 
sertipikat  ini adalah “gratis”  (dalam  tanda kutip). Karena memang 
berdasarkan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  BPN,  kegiatan 
pemberian  sertipikat  ini  tidak  memungut  biaya  apapun  dari 
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masyarakat,  karena  sudah  dibebankan  kepada  APBN.  Namun, 
terdapat biaya‐biaya  lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
administrasi‐adminitrasi di tingkat desa.  

Selain  itu,  di  beberapa  desa  khususnya,seperti  di  Desa 
Pesawaran Indah dan di Dusun Gambar Anyar Blitar, ada pungutan 
uang tambahan dalam range antara RP. 100.000 sampai dengan Rp 
150,000  yang  dipergunakan  untuk  menambah  uang  makan  dan 
transportasi bagi petugas BPN, baik pada saat pendataan maupun 
saat  pengukuran.    Masyarakat  sebetulnya  mengetahui  bahwa 
orang‐orang BPN sudah diberi gaji dan honorarium untuk pekerjaan 
ini, tetapi masyarakat  ingin memberikan tambahan sebagai bentuk 
apresiasi dari petugas BPN yang harus tinggal dalam waktu lama di 
desa  mereka.  Pembayaran  tersebut  dapat  diangsur  melalui 
Kelompok  Masyarakat  (Pokmas).  Demikian  halnya  dengan 
pengelolaan  keuangan  ini  langsung  oleh  Pokmas,  dan  tidak 
dilakukan oleh Kepala Desa.55 
 
5.2.2  Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Kelompok Tani 

Sesuai  dengan  skema  PPAN  yang  pada  intinya  adalah 
pemberian aset dan pembukaan akses masyarakat, maka diperlukan 
kelembagaan  yang  bersifat  partisipatif  untuk  melakukannya.  Oleh 
sebab  itu dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Kelompok 
Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).  

Pokmas dibentuk di tingkat desa untuk membantu kegiatan 
PPAN,  mulai  dari  tahap  perencanaan  kegiatan  hingga  pemberian 
sertipikat.  Selain  itu,  Pokmas  juga  sebagai  wadah  berkumpul  dari 
masyarakat  untuk  membicarakan  berbagai  kesepakatan  terkait 

                                                 
55Di Desa Wates Way Ratai, pemungutan uang sebesar Rp 200,000 

untuk kegiatan PPAN/RA  ini menjadi  rumor politik, ketika kepala desanya 
mencalonkan  diri  untuk  menjadi  anggota  legislatif  DPRD  Kabupaten 
Pesawaran. Kemudian kepala desa ini berhasil terpilih. 
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dengan  kegiatan  PPAN.  Pokmas  diberikan  kewenangan  untuk 
membicarakan  berbagai  hal  yang  terkait  dengan  kelancaran 
kegiatan PPAN sampai hal‐hal yang bersidat  rinci. Pokmas menjadi 
penghubung antara BPN dengan masyarakat. Tugas Pokmas selesai, 
ketika sertipikat dibagikan. 

Di Desa Pesawaran Indah misalnya, sesuai skema pemberian 
akses  dibentuklah  kelompok‐kelompok  tani  di  desa  Pesawaran 
Indah.  Kemudian  dari  kelompok‐kelompok  tani  tersebut  dibentuk 
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Pada awalnya kelompok tani 
dibentuk  berdasarkan  komoditas,  yaitu  kelompok  tani  sawah, 
kelompok  tani  polowijo,  kelompok  tani  coklat,  kelompok  tani 
kelapa,  kelompok  tani  perikanan  dan  kelompok  tani  peternakan. 
Menurut  kepala  desa,  pembentukan  kelompok‐kelompok  tani  ini 
sebetulnya hal yang baru bagi desa Pesawaran Indah. Ketika tahun 
2007  BPN  datang  dan  membentuk  Gabungan  Kelompok  Tani 
(Gapoktan),  sebetulnya  kelompok‐kelompok  tersebut  belum  ada. 
Ketika  pertemuan  dilakukan,  kemudian  langsung  membentuk 
pengurus. Walaupun pada saat itu diakui masih terjadi kegamangan 
dalam  membentuk  organisasi.  Instruksi  pertama  yang  dilakukan 
adalah  membentuk  kelompok  tani  di  setiap  dusun,  kemudian 
dilakukan  reorganisasi  dengan  membentuk  kelompok  Gapoktan 
sesuai  dengan  arahan  BPN.  Timbul  banyak  masalah  karena 
kesibukan  para  petani  itu  sendiri.  Setelah  itu  Dinas  Pertanian 
membantu  pembinaan  kelompok  tani.  Sehingga  kondisi  sekarang 
(2011), terdapat 9 kelompok tani dan 1 Gapoktan. 

  Menurut kepala Desa Pesawarn  Indah,  tidak ada komplain 
dari Dinas Pertanian Kabupaten mengenai pembentukan Gapoktan 
oleh BPN, karena Dinas Pertanian justru dimudahkan pekerjaannya, 
mengingat para anggota Gapoktan sangat mengetahui situasi dari 
para petani di desa, sehingga memudahkan Dinas Pertanian apabila 
ingin membuat kegiatan di desa tersebut. 
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  Sementara  di  dua  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Blitar, 
pembentukan kelompok masyarakat  ini  tidak menjadi  syarat wajib 
bagi  penerima  manfaat  khususnya  dalam  rangka  reforma  aset, 
namun dalam  rangka  reforma akses, pembentukan kelompok  tani 
ini  juga menjadi  syarat wajib.   Di Dusun Gambar Anyar dan Dusun 
Bintang pihak aparat desa dan BPN bahkan sudah membuat daftar 
nama  orang‐orang  yang  masuk  dalam  kelompok  petani  peternak, 
baik itu petani jagung maupun petenak sapi. 

Meskipun demikian, pelaksana program di Dusun Bintang, 
yang  juga  adalah  Sekretaris  Desa  Ngaringan  menyatakan  bahwa 
tidak  ada  program  bantuan  pemberdayaan  ekonomi  paska 
sertipikasi.     Padahal ketika dikonfirmasi bahwa dalam data Kantor 
Pertanahan  BPN  Kabupaten  Blitar  disebutkan  ada  sejumlah  30 
(tigapuluh) ekor sapi yang diberikan kepada kelompok masyarakat 
peternak di Dusun Bintang sebagai bagian dari kelanjutan program, 
pelaksana menyatakan  tidak mengetahui kemana  sapi bantuan  itu 
diserahkan, karena dalam  catatan di Desa Ngaringan  tidak pernah 
ada  bantuan  ternak  sapi  turun  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan 
program  PPAN.      Ketika  Tim  emncoba  menelusuri  “kemana” 
bantuan  30  ekor  sapi  ini  diberikan,  ternyata  ada  satu  kelompok 
peternak  yang  mengaku  mendapat  bantuan  sapi  paska  proses 
sertipikasi, hanya mereka tidak mengakui kalau  itu adalah bantuan 
dari  BPN  karena  mereka  mendapatkan  bantuan  sapi‐sapi  itu  dari 
Koperasi  Peternak  yang  ada  di  desa  tetangga  (Koperasi  Desa 
Semen). 

 
5.2.3   Asset Reform / Reforma Aset 

Secara umum subjek asset reform adalah petani penggarap. 
Sehingga  dalam  proses  inventarisasi  awal  yang  dilakukan  BPN 
diperlukan data kependudukan yang baik yang mampu mendukung 
proses penegasan subjek penerima reforma agraria. Kualitas proses 
redistribusi  tanah  sangat  tergantung  pada  keterlibatan  organisasi 
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tani  lokal  serta  pemerintahan  desa,  terutama  bagaimana  proses 
pendataan  subjek  reforma  agraria  dilakukan  untuk  menentukan 
siapa  saja  yang  masih  layak  mendapatkan  tanah  dan  siapa‐siapa 
yang  harus  diprioritaskan.  Pelibatan  organisasi  tani  lokal  menjadi 
penting untuk mendekatkan  rasa keadilan bagi penerima manfaat 
langsung guna menjawab masalah ketimpangan penguasaan tanah 
didalam masyarakat itu sendiri. 

Pada  2007  melalui  program  RA,  Kantor  Pertanahan  BPN 
Kabupaten  Blitar berhasil menjaring  lebih banyak  lagi  warga  desa 
Ngaringan,  khususnya  dusun  Bintang,  yang  mengajukan 
permohonan  sertifikasi  tanah.  Uniknya,  selama  ini  warga  di  desa 
Ngaringan  menganggap  tanah  yang  mereka  olah  dan  mereka 
tempati  adalah  tanah  milik  mereka  bukan  milik  negara,  dengan 
adanya program  ini warga menyadari kekeliruan tersebut sehingga 
warga  cukup  antusias  mengikuti  program  ini.    Berdasarkan  data 
yang didapat sekitar 95%  (601 pemohon) warga pemohon berhasil 
mendapatkan  sertipikat.  Sisanya  5%  ditolak  karena  umumnya 
mereka  adalah  warga  yang  sudah  memiliki  sertipikat  melalui 
program  ajudifikasi  tahun  1999  yang  ingin  merubah  sertipikat 
mereka.  

Selain mendapat kepastian hukum, warga juga diuntungkan 
karena proses pengajuan sertipikat tanah  ini karena sifatnya gratis, 
warga  tidak  mengeluarkan  biaya  sama  sekali,  warga  hanya 
dikenakan  pajak  sesuai  dengan  luas  tanah  mereka  dan  biaya 
materai.  Penetapan  pajak  disesuaikan  dengan  luas  tanah,  namun 
karena  umumnya  luas  tanah  yang  dimintakan  sertipikat  di  bawah 
nilai  jual  objek  pajak  maka  warga  banyak  yang  tidak  dikenakan 
pajak. 

Secara  umum  pelaksanaan  PPAN  di  Desa  Ngaringan 
khususnya Dusun Bintang  tidak mengalami banyak kendala, hanya 
terjadi  beberapa  kekeliruan  dalam  hal  pendataan  tapi  tidak 
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signifikan.  Proses  yang  dilalui  pemohon  relatif  mudah  dan  cepat. 
Awalnya  Desa  Ngaringan  bukan  daerah  tujuan  dari  program  ini 
karena  seharusnya  PPAN  dilaksanakan  di  Ndoko,  namun  batal 
karena ada resistensi warga. PPAN selanjutnya mendadak dialihkan 
ke  Ngaringan  dengan  dusun  BIntang  sebagai  fokus  utama.  Di 
Bintang, sosialisasi, persiapan dan pelaksanaan hanya berlangsung 
sekitar  dua  minggu.  Dengan  segala  kekurangan  tersebut  PPAN 
cukup berhasil dilaksanakan di desa Ngaringan.   

Sementara  itu di Kabupaten Pesawaran, kegiatan PPAN/RA 
di  desa  Pesawaran  Indah  telah  dapat  memberikan  1500  bidang 
tanah yang diberi sertipikat. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
15  orang  penduduk  desa,  luasan  paling  kecil  yang  disertipikatkan 
2500  m2  dan  yang  paling  luas  2  ha  (20,000  m2).  Memang 
berdasarkan peraturan,  luas maksimum yang dapat disertipikatkan 
adalah 2 ha. Lebih dari luasan tersebut harus dipecah dan maksimal 
2  sertipikat.  Minat  untuk  mendapatkan  sertipikat  di  desa 
Pesawaaran  Indah  lebih besar dibandingkan dengan di desa Wates 
Way Ratai. Dari  target  sebanyak  1500 bidang, di Pesawaran  Indah 
dapat  dilakukan  dalam  sekali  kegiatan,  berbeda  dengan  di  desa 
Wates  Way  Ratai  yang  dilakukan  hingga  tiga  tahun  kegiatan. 
Walaupun  ada  sekitar  14  calon  penerima  sertipikat  yang  masih 
ditunda,  mengingat  adanya  adminisitrasi  pertanahan  yang  belum 
selesai dan adanya potensi sengketa di antara keluarga. 

Sertipikat  yang  dikeluarkan  oleh  BPN  untuk  PPAN/RA  ini 
pada  dasarnya  tidak  berbeda  dengan  Sertipikat  Hak  Milik  (SHM) 
lainnya.  Sedikit  perbedaannya  adalah  dalam  hal  SK  penetapan 
disebutkan sebagai bagian dari PPAN/RA.  Implikasinya adalah SHM 
tersebut  tidak  boleh  dipindah  tangankan  selama  10  tahun  sejak 
tanggal  pengeluaran.  Namun  dari  pihak  BPN  sendiri  merasa  pada 
situasi yang dilematis, karena pada dasarnya memindah‐tangankan 
suatu SHM  adalah hak dari pemegang hak. Oleh  sebab  itu, hanya 
dalam SK penegasan saja dicantumkan bahwa SHM hasil PPAN/RA 
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ini tidak boleh dipinda‐tangankan selama  10 tahun. Oleh sebab  itu, 
peran  dari  Kantor  Pertanahan  (Kantah)  Kabupaten  yang  menjadi 
penyaring  apabila  ada  pemegang  hak  yang  ingin  memindah‐
tangankan SHM ini. Masalah ini pernah terjadi di desa Harapan Jaya, 
di  mana  Bank  menolak  untuk  menerima  SHM  dari  program 
PPAN/RA karena adanya SK penegasan ini. Namun, masyarakat yang 
menjadi pemegang hak tidak mengetahuinya, akrena memang tidak 
ada pembatasan tersebut dicantumkan dalam isi sertipikat. 
 
5.2.4 Access Reform / Reforma Akses  

Selain mengindentifikasi pelaksanaan PPAN di empat Desa 
di  Lampung  dan  di  Blitar,  peneliti  juga  mencoba  mencaritahu 
tentang program  ikutan dari PPAN. Berdasarkan  keterangan  yang 
didapat  dari  carik  salah  satu  dusun  yaitu  Dusun  Bintang,  di  Blitar 
Sugianto, yang mengatakan bahwa secara resmi tidak ada program 
lanjutan  dari  PPAN,  namun  seperti  ingin  menjawab  kebutuhan 
warga  dusun  Bintang  serta  menyukseskan  strategi  pengentasan 
kemiskinan  melalui  akses  pertanahan,  maka  BPN  melaksanakan 
program  lain,  yaitu  pengadakan  bantuan  sapi  perah.  Keterangan 
mengenai pemberian bantuan program pengadaan sapi perah sukar 
di dapat peneliti karena para penerima program  terkesan tertutup 
dan hati‐hati dalam memberikan keterangan. 

  Sejauh  data  yang  didapat  peneliti  di  lapangan  melalui 
wawancara  dengan  pihak‐pihak  terkait,  ketersediaan  lahan/tanah 
bukan  hal  yang  utama  seseorang  dapat  menerima  bantuan  sapi 
perah. Umumnya para peternak menerapkan sistem nggaduh pada 
ternak‐ternak mereka, baik sapi perah maupun sapi potong. Sistem 
nggaduh adalah menitipkan sapi‐sapi mereka pada pihak  lain untuk 
dipelihara  dan  diberikan  pakan  rumput.  Bagi  hasilnya  pada  sapi 
potong  sesuai  dengan  kesepakatan  antara  pemilik  sapi  dengan 
penggaduh, umumnya hasil penjualan dibagi sama rata.  
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  Selain dari bantuan pengadaan sapi perah yang merupakan 
program  lanjutan dari PPAN, warga dusun Bintang  juga  ikut  serta 
dalam LMDH  (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang merupakan 
program  Perhutani  untuk  memberdayakan  hutan  sekaligus 
masyarakat  sekitar  hutan,  melalui  program  ini  masyarakat 
diperbolehkan  mengolah  hutan  dengan  cara  menanam  tanaman 
produktif  di  hutan  dan  dapat  menikmati  hasilnya  dengan  tidak 
menebang pohon‐pohon tersebut. Namun pemanfaatannya kurang 
optimal karena masih ada beberapa kendala,  lokasi yang  jauh dan 
keamanan. 

Berbeda  dengan  di  Blitar,  selain  pemberian  sertipikat 
sebagai  bagian  dari  penguatan  hak  atas  tanah,  kegiatan  PPAN  di 
Desa Pesawaran Indah Lampung memberikan kegiatan yang terkait 
dengan  pemberian  akses.  Beberapa  kegiatan  terkait  bidang 
pertanian yang dilakukan antara lain: 
(1) Kegiatan  dari  dinas  pertanian  awalnya  hanya  fokus  untuk 

pemberian  benih  padi,  namun  dengan  adanya  kegiatan  PPAN 
kegiatannya didorong untuk kegiatan pertanian lainnya, seperti 
penanaman bibit pisang dan bibit pala 

(2) Kegiatan  studi  banding  ke  daerah  lain  yang  telah  berhasil 
dengan  komoditas  tertentu,  yaitu  Kakao  ke  Lampung  Timur; 
komodita  spalawija  ke  Lampung  Tengah  dan  kecamatan‐
kecamatan lainnya di kabupaten Pesawaran. 

Dalam  laporan  yang  ada  di BPN  Lampung,  kegiatan PPAN 
juga menyertakan para pihak lainnya (stakeholders) yang terdiri dari 
perusahaan  swasta,  perbankan  dan  unsur  perguruan  tinggi. 
Penjajakan  telah  dilakukan  dengan  PT  Japfa  Comfeed  untuk 
pemasaran  produksi  jagung,  PTPN  VII  untuk  Kemitraan  Usaha 
Kelapa  Sawit  dan  Karet,  MS  Corporation  untuk  Pengadaaan  bibit 
ikan dan pemasaran, PT Great Giant Pineapple untuk penggemukan 
sapi,  PT Indocom Citra Persada untuk pemasaran kopi dan PT Gula 
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Putih  Mataram.  Sedangkan  dari  pihak  perbankan  dengan  Bank 
Perkreditan  Rakyat  (BPR)  Sejahtera  dan  Bank  Rakyat  Indonesia 
(BRI) untuk Kredit Usaha Pertanian. 

Selain dengan pihak swasta dan perbankan, kegiatan PPAN 
di  Lampung  juga  mengajak  dinas‐dinas  di  lingkungan  pemerintah 
kabupaten dan provinsi untuk memberikan komitmen programnya 
di  desa  Pesawaran  Indah.  Dinas‐dinas  yang  terlibat  di  antaranya 
Dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan,  Dinas  Kehutanan  dan 
Perkebunan, dan Dinas Peternakan. Pmerintah Kabupaten Lampung 
Selatan  juga  berkomitmen  untuk  melakukan  pengeboran  untuk 
mendapatkan air tanah. 

Lebih  lanjut,  BPN  Kanwil    Provinsi  Lampung  mengajak 
Universitas  Lampung  untuk  terlibat  melalui  kegiatan  pengabdian 
pada masyarakat, yaitu penyuluhan‐penyuluhan dan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata. Salah satu proyek UNILA di Pesawaran Indah ini adalah 
pembuatan  pembangkit  listrik  tenaga  micro  hydro,  yang 
bekerjasama  dengan  penduduk  desa,  khususnya  di  wilayah 
gerumbul Sidodadi. 

Sangat  disadari  bahwa  Pembaruan  Agraria  merupakan 
pekerjaan besar yang lintas sektor. Pelaksanaannya harus didukung 
oleh suatu landasan hukum yang kuat, sehingga dapat menyatukan 
gerak langkah para pihak untuk mencapai tujuan.  Kerja sama antar 
pemangku  kepentingan  termasuk  Lembaga  Swadaya  Masyarakat 
(LSM)  sangat  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  pembaruan 
agrarian.  Secara  garis  besar  lembaga  yang  terkait  dalam  kegiatan 
Pembaruan  Agraria  ini  meliputi  Badan  Pertanahan  Nasional, 
Dinas/Instansi Terkait (pertanian, perkebunan & kehutanan, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi, Bank, Koperasi & UKM, Perdagangan) dan 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Redistribusi  tanah  merupakan  instrumen  untuk 
memudahkan  petani  memperoleh  akses  terhadap  tanah  dan 
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sekaligus merupakan upaya pemerataan penguasaan dan pemilikan 
tanah. Kegiatan  redistribusi  tidak  terhenti sampai  tanah dibagikan, 
karena para petani penerima redistribusi tanah cenderung menjual 
kembali  tanah  yang  telah  diterimanya.  Sehingga  diperlukan 
program pasca  redistribusi, yang memberikan kesempatan kepada 
petani  untuk  memperoleh  bantuan:  keuangan  (kredit)  dengan 
syarat  yang  ringan,  pemasaran,  pelatihan,  pemberian  bibit,  aspek 
manajemen dan teknologi.   

  Dalam  pengembangan  petani,  diperlukan  mekanisme 
keterkaitan  antara  kelompok  petani  dengan  pihak  luar  yang 
memiliki kaitan produksi, meliputi pula peningkatan kualitas sumber 
daya manusia. Dalam hal ini peranan organisasi petani dan lembaga 
swadaya  masyarakat  sangat  besar  dan  menciptakan  hubungan 
kemitraan  (kerjasama)  antara  kelompok  petani  dengan  pihak  lain 
dan penyediaan akses permodalan. 
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Bagan 9  
Temuan Lapangan di Dusun di Lokasi Penelitian Provinsi Jawa Timur dan Lampung 

 

 

Gambar Anyar, 
Sumberasri Blitar 

Bintang, Ngaringan Blitar Pesawaran Indah, 
Pesawaran Lampung 

Sidorejo, Lampung Tengah 
Lampung 

Riwayat Agraria 

• Wilayah perkebunan yang 
dibuka Belanda sejak 1800-an 

• Tanah perkebunan swasta 
Belanda  

• Wilayah awal perpindahan 
orang Jawa di Lampung 1905 

• Awalnya merupakan tanah adat -- 
marga 

• Masyarakat -- buruh perkebunan 
NV Gambar Anyar Semarang, 
mulai tinggal di sekitar lereng 
Gn. Kelud 

• Perang kemerdekaan ditinggal 
pemilik – tidak diolah Jepang – 
dimanfaatkan masyarakat sekitar 

• Perkebunan swasta Belanda 
Karet-Kopi (karko) 

• Perkaban 1999 – hak ulayat 
‘diakui’ bila ‘masih ada dilakukan 
masyarakat’ – tanah Sidorejo 
menjadi tanah negara 

• 1998 – HGU habis, pekerja 
kebun dan masyarakat mulai 
menanami sebagian tanah 
perkebunan untuk kebutuhan 
pangan dan untuk menguasai 
tanah (‘land reclaiming’) 

• masyarakat melakukan proses 
‘pembukaan ulang’ tanah perke-
bunan yang terlantar – “tanah 
babatan” – terjadi proses 
redistribusi separatis – terjadi 
tahun 1940 – 1950an 

• Tahun 1960-an habis HGU – 
tanah negara – Objek TOL 
tahun 1996 

• Tanah objek TOL 1993 dan 1996 

• 2002 konflik selesai, hasil mediasi 
Perkebunan melepas 212 Ha 
lahan untuk diredistribusi masy.  

• Tanah diwariskan turun termurun 
– menjadi objek TOL berdasar PP 
224/1961 
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Pola Inisiasi Program Reforma Agraria 

Campuran hasil redistribusi 
masyarakat dengan pelak-sanaan 
sertifikasi  

Top down Top Down Top Down 

Pelaksanaan 

Tanah diredistribusi oleh 
masyarakat dibantu organisasi tani 
dan LSM 

Tanah telah dikuasai masyarakat – 
hanya melakukan pengukuran 
ulang untuk penegasan  

Tanah telah dikuasai masyarakat 
– hanya melakukan pengukuran 
ulang untuk penegasan 

Tanah telah dikuasai masyarakat – 
hanya melakukan pengukuran 
ulang untuk penegasan 

Permohonan Pelepasan HGU dan 
Penegasan Tanah untuk 
diredistribusi 

Pendataan masyarakat bersama 
BPN dan aparat Desa 

Pendataan masyarakat bersama 
BPN dan aparat Desa 

Pendataan masyarakat bersama 
BPN dan aparat Desa 

Sertifikasi Sertifikasi Sertifikasi Sertifikasi 

Program Akses 

Tidak ada program khusus 
pemerintah atau BPN 

Ada program ban-tuan sapi dari 
BPN, tapi tidak “jelas” – ditelusuri 
masuk ke KUD Semen (Desa 
Semen) sebagian diberi ke 
peternak di Dusun Bintang 

Membentuk kelompok tani di 
desa dan Gapoktan (Gabungan 
Kelompok Tani) – Dinas 
Pertanian memberi bibit dll 

Kerjasama CSR – Unila – 
Pemerintah Desa 

Masyarakat sendiri menanam 
jagung dan tanaman pangan, ada 
yang berinisiatif mena-nam 
tanaman keras (kopi, kakao, karet, 
jati, nilem untuk minyak asiri), 
beternak sapi 

Masyarakat sudah menguasai 
tanah dan lahan – mena-nami 
jagung, tana-man pangan lain dan 
padi di beberapa lokasi dan 
beternak sapi – beberapa adl 
inisiatif sendiri – agunan sertifikat 

Awalnya masyarakat menanam 
tanaman tegalan dan tanaman 
pangan lain 

Awalnya masyarakat menanam 
tanaman tegalan dan tanaman 
pangan lain 

Perusahaan tebu berinisiatif 
mende-kati masyarakat untuk 
menanam tebu di tanah hasil 
redistribusi 

Perusahaan jagung mencoba 
mengajak kerjasama – sedang 
dijajaki 

PT Japfa Comfeed- (jagung), 
PTPN VII Kemitraan Usaha 
Kelapa Sawit dan Karet, MS 
Corporation (bibit ikan), PT Great 
Giant Pineapple (sapi),  PT 
Indocom Citra Persada (kopi) dan 
PT Gula Putih Mataram 

PT Japfa Comfeed (jagung), 
Pengge-mukan Sapi dan kambing, 
PTPN I (karet dan sawit), MS 
Corporation (ikan) 
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Implikasi Program 

Kepastian penguasaan dan kepe-
milikan tanah 

Kepastian penguasaan dan kepe-
milikan tanah 

Kepastian penguasaan dan 
kepemilikan tanah 

Kepastian penguasaan dan kepe-
milikan tanah 

Sertifikat sebagai “jimat” – hasil 
perjuangan masya-rakat 
mendapatkan tanah 

Sertifikat dijadikan agunan untuk 
modal usaha 

Sertifikat dijadikan agunan untuk 
modal usaha 

Sertifikat dijadikan agunan untuk 
modal usaha 

Keamanan (secure) membangun 
rumah, membangun jalan, 
berusaha di atas tanah sendiri  

Tidak ada implikasi khusus karena 
masyarakat awalnya tidak tahu 
kalau itu tanah negara – tanah dan 
rumah sudah dibangun – hanya 
merasa lebih pasti dan lebih aman 

Masuknya program-program lain, 
kerjasama CSR, Universitas, 
Pemda dan BPN 

Masuknya program-program lain, 
kerjasama CSR, Universitas, Pemda 
dan BPN 

Ada “culture shock” – mengingat 
riwayat agraria dusun, dulu 
tertutup dari dunia luar, sekarang 
terbuka, pola konsumtif, dll 

Belum merubah pola kerja 
masyarakat – pekerjaan utama 
mayoritas masih sebagai buruh 
kebun, hanya beberapa yang 
menjadi pedagang, peternak dan 
pekebun  

Menambah penghasilan antara + 8 
s/d12 juta per tahun dari hasil 
panen tebu 

Penghasilan masyarakat relatif 
belum ada perubahan 

Penambahan penghasilan antara 
Rp. 300rb – Rp. 1,5 juta – 
setidaknya penghasilan menjadi 
tetap 

Penambahan penghasilan mulai 
dari Rp. 300rb – Rp. 3,5 juta per 
bulan 
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BAB VI PPAN ANTARA HARAPAN DAN 

KENYATAAN 

 
 
6.1 Analisis Hukum 

6.1.1  Antara Konstruk Hukum dan Realitas Implementasi 

ebetulnya  hambatan  utama  dari  berbagai  program  Reforma 
Agraria  yang pernah dijalankan  adalah masih  kurang  kuatnya 
landasan  hukum,  secara  normatif  dan  paradigmatis  (terkait 

dengan tujuan akhir program) serta masih  lemahnya kelembagaan, 
baik dari sisi  lembaga pelaksana maupun koordinasi antar  lembaga 
terkait.    UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Pokok‐Pokok  Agraria 
(selanjutnya  UUPA),  belum  sepenuhnya  dapat  mewadahi 
pelaksanaan  program‐program  yang  dicanangkan,  tidak  semata 
karena  belum  adanya  aturan  pelaksana  setingkat  Peraturan 
Pemerintah  (PP);  namun  juga  dalam  praktiknya  UUPA  masih 
di’terjemahkan’ secara berbeda oleh sektor yang berbeda, tentunya 
demi  kepentingan  masing‐masing  sektor.  Kondisi  tumpang  tindih 
kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  agraria  inilah  yang  perlu 
dibenahi  terlebih  dahulu  sebagai  prasyarat  berhasilnya  program 
Reforma  Agraria.    Intinya,  sektoralisme  pengelolaan  sumber  daya 
agraria  telah  sedemikian  merasuk  di  dalam  sistem  hukum  kita 
sehingga  masa  ”kebekuan”  UUPA  sepanjang  pemerintahan  Orde 
Baru,  telah  menjadikan  kerja  pengelolaan  agraria  sebagai  kerja 
tertib administratif semata; menjadikan  ’bola’ pengelolaan sumber 
daya  agraria  menyebar  ke  sektor‐sektor  khusus  (kehutanan, 
pertambangan,  pertanian,  pengelolaan  lingkungan  hidup)56; 
                                                 

56Untuk lebih lengkapnya tentang kajian sektoralisme pengelolaan 
sumber daya alam di Indonesia bisa dibaca dalam buku terbaru karya Maria 
S.W. Sumardjono, dkk, tahun 2011 tentang Pengaturan Sumber Daya Alam di 
Indonesia: Antara yang Tersurat dan Tersirat. 

S 
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sehingga  saat  ini  sudah  terlalu  sulit  untuk  ’mengembalikan’ 
pengelolaan  sumber  daya  agraria  ini  ke  ’jalur’  yang  dulu  pernah 
ditetapkan dalam UUPA. 

  Kajian  Evers  (2002)  dan  SMERU  (2002)  pun  semakin 
menguatkan pendapat bahwa ada permasalahan  institusional yang 
harus  dibereskan  dalam  konteks  administrasi  pertanahan.    Belum 
lagi  permasalahan  semakin  kompleks  dengan  diberlakukannya 
sistem desentralisasi pemerintahan  tahun  1999 yang direvisi  tahun 
2003, yang memperlihatkan tarik menarik kewenangan administrasi 
pertanahan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah 
(kabupaten/kota).  Selain  itu,  evaluasi  terhadap  pelaksanaan 
PPAN/RA  diperlukan  untuk  melihat  keterkaitan  antara  upaya 
pemberian  akses  tanah  atau  lahan  dengan  upaya‐upaya 
pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lainnya. 

  Dalam konteks paradigmatis, memang tidak ada konfirmasi 
langsung bahwa konsep yang digunakan BPN di bawah Joyo Winoto 
adalah secara bulat konsep yang dikemukakan Hernando De Soto; 
sebagaimana diungkap beberapa narasumber.   Kemungkinan yang 
ada  adalah  tim  atau  siapapun  perumus  program  PPAN/Reforma 
Agraria  mengambil  banyak  konsep  yang  ada  untuk  kemudian 
dirumuskan menjadi sesuatu yang “khas” Indonesia.   Sebagaimana 
diungkap Wiradi,57 bahwa konsep yang ada yaitu Reforma Agraria = 
Landreform  +  Access  Reform,  adalah  sesuatu  yang  baru  dalam 
perkembangan pemikiran agraria –khususnya di Indonesia. 

Sekali  lagi,  tim  juga  tidak menemukan dari  fakta dokumen 
hukum,  maupun  hasil  pengumpulan  data  lainnya  bahwa  Reforma 
Agraria  yang dilakukan BPN  saat  ini  adalah  sebuah program  yang 
market driven.Sebaliknya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat,  mengurangi  kemiskinan,  untuk  mengangkat  derajat 

                                                 
57Focus Group Discussion, 28 Juli 2011. 
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masyarakat termiskin di Indonesia menghiasi tujuan program PPAN/ 
Reforma Agraria di berbagai dokumen yang berkaitan dengannya.  
Tentunya  ini  sebuah  petunjuk  yang  penting  bahwa  sebetulnya 
tujuan  program  ini  memang  “sesuai”  dengan  tujuan  yang 
disebutkan dalam UUD 1945 maupun UUPA. 

Berikut  adalah  perbandingan  antara  rumusan  program 
Reforma Agraria dan Konsep properti dan  akses  yang disebutkan 
oleh  Hernando  De  Soto.Konsep  yang  menarik  ini  memang  dalam 
asumsi  Tim  dibuat  untuk  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi 
masyarakat,  sistem ekonomi yang ada maupun  situasi global yang 
memang  mendorong  masyarakat  untuk  terbuka  pada  sistem 
ekonomi pasar bebas.   Begitu pula konsep yang diungkapkan oleh 
Hernando  De  Soto  adalah  untuk  menginklusi  tanah‐tanah  yang 
extralegal, dengan memberikan  legalitas, untuk bisa diintegrasikan 
dengan sistem ekonomi yang ada (Ubink, et.al, 2009).   Jadi di satu 
sisi  tetap  berusaha  untuk  mempertahankan  sifat  populis  dari 
program  Reforma  Agraria,  namun  di  sisi  lain  berusaha  untuk 
mengintegrasikannya ke dalam sistem di  Indonesia, baik  itu sistem 
administrasi pertanahan, maupun sistem ekonomi pasar dan kapital. 

 

 

 



172 | Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan 

Bagan 9 
Perbandingan Konsep Hernando De Soto dan PPAN 

 

        Konsep Hernando De Soto        Program Reforma Agraria/PPAN 
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6.1.2  Dasar Hukum Reforma Agraria  

  Karena  ketiadaan  aturan  yang  secara  legal  mendukung 
pelaksanaan  PPAN/RA,  menjadi  salah  satu  penyebab  kurang 
terealisasinya  “political  will”  pemerintah  SBY,  sebagaimana 
diungkap  berkali‐kali  dalam  visi  misinya  maupun  dalam  pidato‐
pidato Presiden  tentang  komitmennya  terhadap Reforma Agraria.  
Tim  menduga  terdapat  banyak  resistensi  dari  instansi  terkait, 
khususnya  Kementerian  Kehutanan  yang  notabene  harus 
melepaskan  +  8  juta  hektar  kawasan  hutan  produksi  yang  ada  di 
bawah kewenangannya untuk dijadikan obyek Reforma Agraria. 

  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  (RPP)  tentang  Reforma 
Agraria  sendiri  sebetulnya  sudah  diajukan  kepada  Presiden  SBY, 
namun  masih  belum  mendapatkan  pengesahan  dari  pucuk 
pimpinan tertinggi negeri ini.  Dalam sebuah seminar, salah seorang 
narasumber Tim menyatakan bahwa sesungguhnya cukuplah aturan 
hukum  pelaksanaan  UUPA,  seperti  PP  No.  224  Tahun  1961  yang 
dijadikan landasan hukum dari Reforma Agraria.  Dan memang inilah 
yang terjadi akibat kekosongan hukum ini. Program PPAN/RA masih 
disandarkan pada dasar hukum Landreform yaitu PP No 224 Tahun 
1961,  dengan  beberapa  aturan  tambahan  seperti  SK  Kepala  BPN.  
Namun  tentunya  ini  menjadi  pertanyaan  besar,  karena  dari  segi 
konseptual, Landreform yang dicanangkan oleh PP N0. 224 Tahun 
1961  jelas  sangat  berbeda  dengan  Reforma  Agraria  yang  diajukan 
pada pemerintahan Presiden SBY ini.  

  Berikut  ini  adalah  perbandingan  antara  Program 
Landreform  di  era pemerintahan Presiden  Soekarno dan Program 
PPAN/Reforma  Agraria  di  era  pemerintahan  Presiden  Susilo 
Bambang Yudhoyono. 
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Tabel 6  
Perbandingan Program “Landreform” dan “PPAN/RA” 

 Landreform Masa 
Soekarno 

PPAN/RA Masa SBY 

Ideologi Sosialisme Indonesia - 
Neopopulis 

Neopopulis? 

Penggunaan 
Istilah  

Dari bahasa Inggris, dengan 
tujuan mengakomodir 

beberapa 
praktikLandreform di 

negara2 commonwealth 
spt. batas maksimum 

pemilikan tanah 

Terjemahan langsung, 
namun digunakan scr 

bergantian dengan istilah 
bahasa Spanyol.  

Sosialisasi oleh Wiradi 
penggunaan bhs Spanyol 

adalah untuk 
mengakomodir praktik 
Reforma Agraria yang 
dilakukan bbrp Negara 

Amerika Latin yg memiliki
kemiripan kondisi 

ketimpangan tanah 

Landasan Hukum UU Bagi Hasil, UUPA, PP 
No. 224 Tahun 1961 

UUPA, Perpres BPN, PP 
Tanah Terlantar  

Obyek (Tanah) Hasil “pembelian” melalui 
mekanisme ganti rugi dari 
pemilik tanah kelebihan, 
diberikan untuk dibayar 
secara bertahap kepada 
petani tak bertanah atau 

bertanah sempit 

Tanah kawasan hutan 
produksi yang dapat 

dikonversi (HPKV); tanah 
yang telah diberi HGU, 

HGB atau Hak Pakai tapi 
diterlantarkan, tanah yang 
dilepaskan sukarela, tanah 

yang pemegang haknya 
melanggar UU, tanah 
timbul, tanah obyek 

Landreform, tanah hibah, 
tanah hasil tukar menukar

Subyek 
(Penerima) 

Masyarakat petani tidak 
bertanah atau yang 

memiliki tanah sempit 

Masyarakat yang tinggal 
di atas tanah Negara, 
masyarakat termiskin 
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 Landreform Masa 
Soekarno 

PPAN/RA Masa SBY 

Mekanisme Pendaftaran Tanah, 
Penggantian Kerugian pada 

pemilik, pendataan calon 
penerima, pembagian 

tanah dengan pembayaran 
ringan dan bertahap 

Identifikasi tanah obyek 
PPAN yang clean and clear, 
identifikasi dan pendataan 
calon penerima, verifikasi 

tanah (apakah TOL, 
apakah berkonflik, dll), 

pengukuran, 
pensertipikatan 

Lembaga 
Pelaksana 

Panitya Landreform Pusat, 
Regional dan Lokal; Panitya 

terdiri dari instansi lintas 
sektor 

BPN Pusat, Kantor 
Wilayah BPN Provinsi, dan 

Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara ideologi, 
konsep, maupun mekanisme terdapat perbedaan mendasar antara 
pelaksanaan Landreform dan Reforma Agraria di Indonesia.  Jadi 
adalah sebuah logika yang secara hukum kurang tepat, ketika 
landasan pelaksanaan Reforma Agraria, --sebagai akibat 
kekosongan hukum–dilandaskan pada aturan hukum di masa lalu 
yang jelas-jelas memiliki ideologi maupun rancangan program yang 
sama sekali berbeda. 
 
6.2  Analisis Kelembagaan Formal 

Sebetulnya hambatan utama dari berbagai program 
Reforma Agraria yang pernah dijalankan adalah masih kurang 
kuatnya landasan hukum, secara normatif dan paradigmatis (terkait 
dengan tujuan akhir program) serta masih lemahnya kelembagaan, 
baik dari sisi lembaga pelaksana maupun koordinasi antar lembaga 
terkait.  UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria 
(selanjutnya UUPA), belum sepenuhnya dapat mewadahi 
pelaksanaan program-program yang dicanangkan, tidak semata 
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karena  belum  adanya  aturan  pelaksana  setingkat  Peraturan 
Pemerintah  (PP);  namun  juga  dalam  praktiknya  UUPA  masih 
di’terjemahkan’ secara berbeda oleh sektor yang berbeda, tentunya 
demi  kepentingan  masing‐masing  sektor.    Disinilah  kerancuan 
hukum  menjadi  semacam  ’benang  kusut’  yang  perlu  dibenahi 
terlebih  dahulu  sebagai  prasyarat  berhasilnya  program  Reforma 
Agraria.   Di masa pemerintahan Orde Baru, telah mewariskan pola 
kerja pengelolaan agraria sebagai kerja  tertib administratif semata 
yang dilaksanakan oleh BPN yang secara  fungsi dan  tugasnya  juga 
telah  “dipersempit”  dari  yang  awalnya  merupakan  sebuah 
Kementerian Agraria sendiri.  

  Resistensi di tingkat kelembagaan pusat terlihat jelas, ketika 
hingga  kini  surat  keputusan  pelepasan  hak  dari  tanah  hutan 
produksi  yang  dapat  dikonversi  seluas  +  8,15  juta  hektar  tidak 
kunjung  ditandatangani  Presiden.    Sebaliknya,  baik  Kementerian 
Kehutanan  dan  Perkebunan  maupun  Kementerian  Pertanian, 
ternyata  memiliki  “agenda”  sendiri  yang  tidak  sejalan  dengan 
program  Reforma  Agraria.  Seperti  penyerahan  hak  pengelolaan 
melalui  Hutan  Kemasyarakatan,  atau  di  Kementerian  Kehutanan 
adalah  pencanangan  food  and  energy  estate  yang  membutuhkan 
jutaan hektar tanah untuk dikelola perusahaan (bisnis). 

Di  tingkat  pelaksanaan,  dikaitkan  dengan  sistem 
desentralisasi  yang  telah dijalankan, pada  kenyataannya di daerah 
penelitian  terjadi  diskoneksi  antara  pengambil  keputusan  di  level 
Pemerintah Daerah (Kabupaten) dengan level pengambil keputusan 
pada  institusi  Badan  Pertanahan  Nasional.    Dalam  struktur  BPN, 
pengambil  keputusan  di  daerah  secara  khusus  adalah  Kantor 
Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN  Kanwil  Provinsi); 
sementara  secara  riil,  level  instansi  yang  berhubungan  dengan 
Pemerintah  Daerah  adalah  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  atau 
Kota.   
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 Bagan 10  
Hubungan Kelembagaan BPN dan Pemerintah di Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Dari skema di atas, dapat dilihat bahwa pola penerapan 
hubungan kerjasama kelembagaan antara satu daerah dengan 
daerah lainnya akan sangat tergantung pada pengambil keputusan 
di kedua struktur lembaga yang akan berhubungan dalam 
pelaksanaan program Reforma Agraria.   

 Dalam temuan di daerah Lampung, inisiatif yang cukup 
besar dari Kepala Kanwil BPN Provinsi dalam menggalang kerjasama 
dengan Pemerintah Daerah, pihak swasta dan dengan pihak lain 
(seperti universitas) menghasilkan bentuk kerjasama dalam konteks 
pemberian akses reform yang sejauh ini dapat dikatakan telah 
berhasil membuka peluang-peluang investasi modal dan investasi 
lain, serta membuka peluang pasar bagi desa-desa yang menjadi 
target program PPAN atau Reforma Agraria. 

BPN

PUSAT 
PEMERINTAH 

PUSAT 

PEMERINTAH 

PROVINSI 

KANWIL BPN 

PROVINSI

PEMERINTAH 

KABUPATEN/KOTA 

KANTOR PERTANAHAN 

KABUPATEN/ KOTA 

TINGKAT 

PENGAMBIL 

KEPUTUSAN
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  Sebaliknya,  di  Kabupaten  Blitar,  bentuk  kerjasama  antara 
kedua instansi, (pemerintah daerah) dan BPN, baik di tingkat Kanwil 
Provinsi, maupun di tingkat Kantor Pertanahan tidak terjadi semulus 
seperti  yang  dicontohkan  di  Lampung.    Di  Blitar,  program  PPAN 
relatif masih menjadi  “monopoli” dari BPN, dan  sama  sekali  tidak 
memiliki  koneksi  ke Pemerintah Daerah.   Badan Perencanaan dan 
Pelaksanaan  Pembangunan  (Bappeda)  Kabupaten  Blitar  seringkali 
mendapat masukan untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan 
Program  PPAN,  namun  seringkali  Kantor  Pertanahan  Kabupaten 
Blitar tidak dapat mengambil keputusan mengenai bentuk maupun 
mekanisme kerjasama yang dapat dilakukan.  Hal ini terkait dengan 
persoalan  administrasi,  seperti  anggaran  yang  tidak  ada di Kantor 
Pertanahan, dan sumber daya manusia yang sangat kurang. 
 
6.3  Analisis Dinamika Tingkat Masyarakat 

6.3.1 Dampak Sosio-Ekonomis-Budaya Proses Reforma 
Aset dan Akses terhadap Masyarakat  

Sertipikat  Hak  Milik  (SHM)  memberikan  rasa  aman  dalam 
mengelola  tanah  yang  mereka  miliki  sesuai  dengan  yang 
diinginkannya.  Dengan  adanya  SHM  membuat  para  pemilik  
berupaya  untuk  meningkatkan  kondisi  tanahnya  baik  itu 
membangun atau memperbaiki  rumah, mengembangkan produksi 
kebunnya dengan menanam kakao  lebih banyak  lagi atau tanaman 
lainnya  tanpa  takut  ada  yang  mengganggu  atau  menggugatnya. 
Dengan  begitu  mereka  telah  berinvestasi  pada  tanah  tersebut 
dengan harapan manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari tanah 
tersebut meningkat. 

Sementara  temuan  lain didapatkan dari Dusun Bintang di 
Blitar,  di  mana  tidak  ada  perubahan  signifikan  dari  segi  ekonomi 
warga  dusun  Bintang  dari  sebelum  bersertipikat  hingga  akhirnya 
bersertipikat.  Sejak  dulu  warga  sudah  memanfaatkan  lahan/tanah 
tersebut  layaknya  tanah  milik  mereka  sendiri.  Bahkan  sebelum 
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adanya  sertipikat  dan  ketidaktahuan  akan  status  tanah  tersebut, 
warga  sudah  melalukan  jual  beli  serta  pewarisan  terhadap  tanah‐
tanah  tersebut.  Perbedaannya  hanya  sebatas  keberanian  warga 
untuk  menjaminkan  tanah  tersebut  di  bank  untuk  mendapatkan 
modal serta adanya kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. 

Perubahan  lain  sebagai  implikasi  dari  program  PPAN  dan 
sertifikasi adalah perubahan jenis komoditi tanaman. Tanah tegalan 
dengan tanaman musiman ditingkatkan menjadi tanaman berumur 
panjang. Dengan adanya  Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut maka 
kekuatiran  petani  akan  adanya  penggusuran  ataupun  bebasan 
tanah  oleh  pemerintah  mulai  berkurang  sehingga  petani  mulai 
berinisiatif  untuk  merubah  penggunaan  tanah  yang  sebelumnya 
dipakai  untuk  nanam  jagung  ataupun  sawah  berubah  menjadi 
kakao.  

Perubahan yang tidak kalah penting yang banyak mendapat 
perhatian dari banyak pihak, adalah terbentuknya Pasar Tanah dan 
meningkatnya harga  tanah  sebagai  akibat dari pola‐pola  spekulasi 
tanah.   Aspek  legal merupakan bagian  terpenting dalam penilaian 
harga  tanah.    Masalah  jual  beli  tanah  yang  berasal  dari  tanah 
redistribusi  nampaknya  berkaitan  dengan  ketiadaan  akses  untuk 
melakukan  penataan  produksi  yang  lebih  baik.  Jual  beli  tanah 
redistribusi merupakan ancaman serius bagi program PPAN.  Namun 
demikian, sebagaimana diakui dalam beberapa wawancara dengan 
narasumber yang berbeda; implikasi terhadap harga tanah di lokasi‐
lokasi penelitian  ternyata  tidaklah sama.   Di daerah yang tanahnya 
telah dikuasai oleh masyarakat sebelumnya, tidak terjadi perubahan 
harga  tanah  yang  signifikan,  meskipun  tanah  sekarang  sudah 
memiliki  sertipikat.    Sementara  di  Dusun  Gambar  Anyar,  di  mana 
proses penguasaan dan pemilikan  tanah didahului dengan konflik, 
dan  tanah  memang  awalnya  bukan  milik  mereka,  setelah 
mendapatkan sertipikat harga  tanahnya naik berkali  lipat.   Bahkan 
warga  yang  dulunya  rumahnya  hanyalah  rumah  dari  bilik  bambu 
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mulai  berani  membangun  rumah  mereka  dengan  rumah  tembok, 
karena adanya kepastian kepemilikan melalui sertipikat tersebut. 

Program PPAN dan pemberian sertipikat juga memunculkan 
potensi  dari  sumber‐sumber  ekonomi  baru  yang  awalnya  belum 
terpikirkan  oleh  masyarakat  setempat.  Di  Desa  Sidorejo  misalnya, 
pada  tahun  2007  penggemukan  sapi  masih  melakukan  kerjasama 
dengan  PT.GGLC  sebagai  penyedia  sapi,  pakan  ternak  dan 
pemasaran  sedangkan  untuk  pembiayaannya  oleh  BNI  Syariah. 
Namun saat  ini sudah murni dikelola oleh masyarakat sendiri hanya 
modal  usaha  saja  masih  bergantung  dari  BNI  Syariah  dengan 
mengagunkan sertipikat tanah yang mereka peroleh melalui PPAN.  

Disamping  itu  dengan  pelatihan  dan  pendampingan  yang 
dilakukan selama PPAN, membuat petani  terlatih untuk mengelola 
sendiri  usaha  penggemukan  sapi  yang  mereka  miliki.  Peranan 
penyuluh  pertanian  (Early  Adopters)  sangat  membantu,  sehingga 
petani  (Laggards)  dapat  menerima  difusi  teknologi  dan  inovasi 
teknologi  dengan  cepat.  Dengan  semakin  bertambahnya  petani 
yang  mengerti  informasi  pertanian  terbaru  maka  kesejahteraan 
petani di Sidorejo dapat tercapai. 

Kemampuan yang mereka miliki mulai dari pemilihan ternak, 
pembuatan pakan ternak, sampai ke pemasaran. Khusus untuk budi 
daya  kambing  pemasarannya  sampai  ke  Sumatera  Selatan. 
Berdasarkan  informasi  yang  didapat,  petani  di  Desa  Sidorejo 
bertekad  menjadikan  desa  mereka  menjadi  sentra  kambing  di 
provinsi Lampung. Untuk membangun pertanian di Sidorejo. Selain 
itu  yang  perlu  diperhatikan  dengan  adanya  kelompok  tani 
(gapoktan)  makausaha  untuk  membangun  dan  memajukan 
pertanian akibat adanya kesamaan  rasa,  tujuan dan kultural dalam 
satu daerah dapat  lebih mudah dilakukan karena  inovasi  teknologi 
dalam kelembagaan tersebut dapat lebih mudah diserap.  
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  Di Dusun Gambar Anyar, sumber ekonomi baru juga muncul 
melalui  kehadiran  perusahaan  tebu  yang  mengajak  kerjasama 
dengan  masyarakat  setempat.    Saat  ini,  hampir  semua  tanah 
garapan  masyarakat  Gambar  Anyar  ditanami  tebu  yang  bekerja 
sama  dengan  perusahaan  tebu  di  Kediri.  Perusahaan  akan 
memberikan bibit, dan menyediakan sarana pengangkutan menuju 
tempat pengolahan di Kediri. Petani hanya menyediakan tanah dan 
menyewa  orang  pada  saat  panen  untuk  memanen  tanaman  tebu 
mereka. 

Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Program  Pembaharuan 
Agraria  Nasional  (PPAN)  atau  Reforma  Agraria  telah  di  beberapa 
tempat berhasil meningkatkan jaminan keamanan kepemilikan yang 
mengakibatkan investasi pada tanah meningkat, peningkatan harga 
tanah, penggunaan      lahan/tanah      lebih     progresif,   meningkatkan   
akses   kredit,   munculnya peluang‐peluang untuk mengembangkan 
sumber  ekonomi  baru  seperti  penggemukan  sapi  dan  budi  daya 
kambing.   

  Namun  menjadi  pertanyaan  penting  dalam  konteks 
pengurangan  kemiskinan    apakah  dampak‐dampak  tersebut 
memiliki  sustainabilitas  atau  kontinuitasnya  sebagai  sebuah  upaya 
mengangkat kehidupan orang miskin perdesaan menjadi lebih baik? 
Mengenai hal ini secara lebih khusus diperlukan kajian lebih panjang.  
Karena beberapa waktu  ini pemberitaan mengenai dampak PPAN 
atau Reforma Agraria adalah digadai atau dijual kembalinya  tanah 
kepada  bank,  atau  tuan  tanah  di  beberapa  lokasi  pelaksanaan 
program.    Apabila  konsep  De  Soto  digunakan,  bahwa  tanah 
tersebut digadaikan untuk keperluan produktif, tentunya hal ini bisa 
menjadi  salah  satu  indikator  awal  proses  pemberdayaan 
masyarakat,  meskipun  kesinambungannya  juga  masih  perlu 
pendampingan  serius  dari  pemerintah  daerah.  Sayangnya 
kenyataan yang cukup banyak terjadi adalah tanah yang merupakan 
hasil  sertifikasi  program  Reforma  Agraria  ini  digadaikan  semata 
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untuk  keperluan  konsumtif,  seperti  membangun  rumah  menjadi 
permanen  atau  untuk  keperluan  pesta  perkawinan,  atau  bentuk‐
bentuk  konsumtif  lainnya.58  Alhasil,  ketika  mereka  tidak  dapat 
membayar gadai, tanah mereka kemudian hilang, yang akan dilelang 
oleh pihak  lembaga keuangan (bank atau BPR) yang pada akhirnya 
bisa terjadi proses akumulasi tanah kembali oleh para tuan tanah. 

  Yang  terjadi  saat  ini  adalah  bahwa  program  pengurangan 
kemiskinan masih terlalu berat ditekankan pada “output” misalnya 
peningkatan  jumlah  pendapatan,  atau  hal  fisikal  lain  seperti 
kepemilikan  tanah.   Padahal, yang perlu diingat  sebetulnya adalah 
bahwa  intervensi  program  pemerintah  untuk  mengurangi 
kemiskinan  –tidak  terkecuali  program  Reforma  Agraria–  harus 
ditekankan para proses perubahan yang terjadi dimana ada bentuk 
transformasi sosial budaya ekonomi, serta cara kerja dan cara hidup 
masyarakatnya,  dari  yang  tadinya  buruh  menjadi  tuan  di  tanah 
miliknya  sendiri,  dari  rasa  tidak  aman  menjadi  over  percaya  diri 
dengan hak milik atas  tanah,  tanpa menyadari sepenuhnya bahwa 
kerentanan  mereka  justru  semakin  bertambah  karena  dengan 
sertipikat mereka berarti telah terjun di dalam dunia pasar yang bisa 
saja  suatu  waktu  merebut  kembali  apa  yang  telah  menjadi  milik 
mereka.   
 
6.3.2  Proses Adaptasi, Kompromi, Negosiasi dan Resistensi 

Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Program  Pembaharuan 
Agraria  Nasional  (PPAN)  telah  berhasil  meningkatkan  jaminan 
keamanan  kepemilikan  yang  mengakibatkan  investasi  pada  tanah 
meningkat,  peningkatan  harga  tanah,  penggunaan  tanah  lebih 
progresif, meningkatkan  akses  kredit, munculnya peluang‐peluang 

                                                 
58Wawancara  mendalam  dengan  para  tokoh  masyarakat  dan 

penerima manfaat di lokasi penelitian. 
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untuk  mengembangkan  sumber  ekonomi  baru  seperti 
Penggemukan Sapi dan budi daya kambing. 

  Kegiatan  PPAN/RA  di  lokasi  penelitian  pada  umumnya 
diterima  dengan  antusias  oleh  masyarakat,  mengingat  sebuah 
kegiatan  yang  bersifat  “gratis”  dan  adanya  bantuan‐bantuan 
program lainnya. Faktor‐faktor yang mendukung kegiatan PPAN/RA 
ini antara  lain kerja keras yang dilakukan oleh pihak BPN Lampung, 
mulai  dari  tahap  sosialisasi  hingga  pemberian  sertipikat.  Upaya‐
upaya intensif sebagaimana yang dilakukan oleh Kepala Kanwil BPN 
Lampung pada  saat  itu  sangat diingat oleh masyarakat. Selain  itu, 
staff BPN yang tinggal di lokasi (live in) membuat masyarakat sangat 
percaya dengan kesungguhan pihak BPN dalam program PPAN/RA 
ini.  

  Masyarakat  juga  membantu  petugas  BPN  dalam  hal 
perintisan  lokasi  dan  pengukuran,  tanpa  diberikan  upah.  Dengan 
demikian  pihak  BPN  merasa  sangat  dibantu  oleh  keterlibatan 
masyarakat,  mengingat  masyarakatlah  yang  paling  tahu  lokasi  di 
daerah itu dibandingkan staff BPN. 

  Peran kepala desa dan kepala dusun yang dianggap penting 
oleh  masyarakat  adalah  dalam  tahap  sosialisasi  dan  pemberian 
berbagai surat keterangan untuk melengkapi dokumen administrasi 
pertanahan. Selain itu, di lokasi khususnya di Kabupaten Pesawaran 
dan  Lampung  Tengah,  peran  Kelompok  Masyarakat  (Pokmas) 
menjadi  jembatan  yang  penting  untuk  menghubungkan 
kepentingan  masyarakat  dengan  pihak  BPN.  Sebagai  suatu 
kelompok  yang dibentuk oleh masyarakat, maka berbagai aspirasi 
masyarakat dapat  tertampung di kelompok  ini.   Di  lokasi di Blitar, 
peran  kelompok  masyarakat  yang  dominan  dilakukan  di  Dusun 
Gambar Anyar, di mana peran Organisasi Tani, yaitu PPAB,  sangat 
sentral  dalam  pelaksanaan  program  redistribusi  dan  sertifikasi 
tanah.   Peran  aktivis PPAB,  seperti Ketua PPAB, dan  aktivis PPAB 
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yang menjadi pejabat Desa Sumber Asri, juga menjadi penting dalam 
pelaksanaan proses sertifikasi.   

  Namun,  beberapa  kasus‐kasus  yang  muncul  dalam 
pelaksanaan  kegiatan  PPAN/RA  ini  memperlihatkan  masih  adanya 
hal‐hal yang perlu diperbaiki sebagai bahan pembelajaran program 
ini  kedepan.  Di  Kabupaten  Pesawaran  Desa  Pesawaran  Indah, 
masalah pertama adalah keluhan dari beberapa orang yang merasa 
bahwa  biaya  sebesar  Rp  150,000  itu  dianggap  cukup  membebani 
mereka.  Apalagi  pada  awalnya  mereka  menganggap  program  ini 
benar‐benar  gratis.  Selain  itu,  masih  terdapat  14  calon  penerima 
sertipikat yang tidak dapat menerima sertipikatnya karena berbagai 
alasan.  Alasan  yang  paling  banyak  adalah  persil  yang  akan 
disertipikatkan mengandung potensi sengketa pada pihak keluarga. 
Selain  itu,  adapula  pemilik  tanah  yang  mempunyai  surat  bersegel 
mengenai  tanahnya  dan  ketika  surat  segel  tersebut  diminat  oleh 
BPN  tidak  diberikan,  sehingga  staff  BPN  tidak  ingin  mengambil 
resiko  akan  timbul  sengketa  dikemudian  hari,  oleh  sebab  itu 
sertipikat tidak diterbitkan. 

Sementara  di  Lampung  Tengah,  Desa  Sidorejo,  yang 
menjadi  masalah  utama  petani  di  Sidorejo  adalah  permodalan, 
permasalahan  tersebut  setidaknya  berakar  dari  tiga  hal  yaitu: 
pertama,  terbatasnya  luasan  tanah  dan  teknologi  yang  dikuasai 
petani  sehingga  tidak  mampu  menghasilkan  pendapatan  dan 
pembentukan  modal  (capital  formation)  yang  memadai.  Kedua, 
keterbatasan  informasi  dan  akses  yang  dimiliki  petani  mengenai 
sumber‐sumber dan  jenis permodalan eksternal. Ketiga, andai pun 
petani  memiliki  akses  kredit  formal,  mereka  mengeluhkan 
panjangnya  birokrasi  atau  prosedur  perolehan,  ketidaktepatan 
jumlah  dan  waktu  terima,  serta  adanya  diskriminasi  terhadap 
mereka.   Program  sertipikasi  tanah melalui PPAN belum memberi 
pengaruh  nyata  terhadap  peningkatan  pendapatan  petani  selaku 
pemilik  tanah  apabila  Sertipikat    Hak  Milik  (SHM)  yang  telah 
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diterima  peserta  tidak  dimanfaatkan  sebagai  jaminan  kredit 
perbankan. 
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BAB VII  REFLEKSI DAN KESIMPULAN 

 
 
7.1 “Reforma Agraria” dalam Program PPAN: Sebuah 

Problem Konseptual 

eforma  Agraria  “genuine”  mensyaratkan  terjadinya 
perubahan  struktur  agraria  dari  yang  masih  terjadi 
ketimpangan  penguasaan  kepada  terdistribusikannya  tanah 

kepada kaum landlessatau tunakisma.Dalam kenyataan pelaksanaan 
Program  PPAN  atau  Reforma  Agraria  yang  dilakukan  pemerintah 
SBY  yang  terjadi  adalah  ketika  program  berhadapan  dengan 
permasalahan  (tantangan  dan  hambatan)  baik  yang  datang  dari 
internal  institusi  pelaksana,  maupun  tantangan  dari  kementerian 
sektoral  lainnya,  hingga  ke  permasalahan  koordinasi  di  tingkat 
Provinsi/Kabupaten; terjadi proses “penyesuaian‐penyesuaian” dari 
rencana program dengan kondisi‐kondisi riil di lapangan. 

  PPAN  dalam  implementasinya,  menghadapi  banyak 
hambatan institusional maupun legal, sehingga hanya terbatas pada 
proses  sertifikasi aset  semata. Persoalan  institusional menyangkut 
pula kapasitas kelembagaan BPN sebagai pelaksana, dari sisi sumber 
daya  di  lapangan  maupun  dukungan  sumber  daya  lain,  seperti 
dukungan  anggaran  dari  KementerianKeuangan.    Ini  merupakan 
sebuah  konsekuensi  yang  logis  dari  sebuah  institusi  yang  selama 
hampir  30  (tiga  puluh)  tahun  berkutat  dalam  administrasi 
pertanahan  semata;  secara  tiba‐tiba  diberi  kewajiban  untuk 
melaksanakan fungsi “lama dengan wajah baru” yaitu fungsi sosial 
tanah,  melalui  sebuah  program  besar,  yaitu  Reforma  Agraria.  
Tradisi birokrasi di  institusi  ini  jelas harus dirubah.   Perubahan dan 
reformasi kelembagaan yang dilakukan Kepala BPN di bawah Joyo 
Winoto,  paska  pengangkatannya  masih  belum  menunjukkan 
perubahan yang berarti. 

R 
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  Upaya‐upaya yang dilakukan Ketua BPN untuk mengangkat 
“derajat” BPN dari “sekedar”  institusi yang mengurusi administrasi 
pertanahan;  untuk  memiliki  kewenangan  mendistribusikan  hak 
pengelolaan  atas  tanah,  hingga  mendistribusikan  tanah  untuk 
menjadi  hak  orang  perorang;  menemukan  tantangan  dari 
kementerian‐kementerian  sektoral  yang  kewenangannya  dalam 
pengelolaan  sumber  agraria  telah  diberikan  sejak  lama;  bahkan 
didukung  oleh  aturan  hukum  yang  tinggi,  yaitu  Undang‐undang. 
Tidaklah  terlalu  salah  ketika  pemerintah  SBY  sendiri  kemudian 
menjadi  ambigu  dalam  pelaksanaan  program  Reforma  Agraria, 
terutama  ketika  dihadapkan  pada  kenyataan  bahwa  institusi 
pelaksananya memiliki kewenangan yang belum seimbang dengan 
kementerian  lain,  apalagi  kemudian  kewenangan  yang  akan 
diberikan pada BPN  ini berasal dari kewenangan pengelolaan yang 
ada di kementerian  lain (dalam hal  ini Kementerian Kehutanan dan 
Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian). 

  Persoalan  institusional  juga menyangkut hubungan dengan 
lembaga lain yang ternyata pada faktanya belum “dikoordinasikan” 
dengan baik oleh pimpinan tertinggi negara ini, sebagai pemrakarsa 
program  PPAN.    Sosialisasi,  konsultasi‐konsultasi  dan  rapat 
koordinasi yang pernah dilakukan Kepala BPN dengan  instansi  lain, 
pada  akhirnya  menjadi  tidak  ada  gunanya,  ketika  instansi  yang 
paling krusial dalam terlaksananya program ini justru keluar dengan 
skema‐skema pengelolaan baru; yang menunda –hingga waktu yang 
tidak  diketahui–proses  pelepasan  hak  mengelola  kawasan  hutan 
untuk dijadikan obyek redistribusi tanah. 

  Secara  institusional,  BPN  juga  dihadapkan  pada  beban 
untuk  membuktikan  sejauh  mana  proses  yang  telah  dilakukan  –
sebagaimana  adanya–telah  cukup  berhasil  mengangkat  derajat 
hidup  orang‐orang  miskin  tak  bertanah  di  perdesaan;  hingga  ke 
antisipasi  yang  dimiliki  BPN  untuk  mengurangi  dampak  ikutan 
negatif  yang  bisa  muncul  dari  program  ini.    Sebagaimana  telah 
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diprediksi banyak pihak  (akademisi dan aktivis agraria) bahwa ada 
kekhawatiran  proses  penguatan  aset  yang  dilakukan  BPN  melalui 
sertifikasi, hanya  akan menjadi  langkah  awal bagi  lepasnya  tanah‐
tanah  yang  awalnya  merupakan  tanah  negara  kepada  para 
“pengumpul”  tanah  atau  tuan‐tuan  tanah  yang  baru.    Selain  itu, 
semakin  terbukanya  kesempatan  para  pemilik  tanah  individual  ini 
kepada sistem ekonomi perbankan juga membuat kerentanan baru 
ketika  tanah‐tanah mereka kemudian digadaikan untuk memenuhi 
biaya  konsumsi  –bukannya  untuk  biaya  produksi  atau  melakukan 
investasi  lain–sebagaimana diharapkan menjadi salah satu dampak 
program Reforma Agraria. 
 
7.1.1 PPAN/RA: Legalisasi Aset dan Keterbatasan Akses 

  Praktik  di  Lampung  dan  Blitar  menunjukkan  bahwa  pada 
akhirnya  segala  hambatan  institusional  membuat  pelaksana 
program menjadi “meminimalkan” kegiatan menjadi terbatas pada 
proses sertifikasi aset yang sebelumnya telah dikuasai masyarakat.  
Persoalan akses juga menjadi kendala besar, karena secara tupoksi, 
BPN tidak memiliki kapasitas maupun dukungan sumber daya untuk 
melaksanakan program akses.   

  Beberapa  inisiatif  yang  tengah  dijalankan  di  antaranya 
sebagaimana  digagas  oleh  KPA,  bekerja  sama  dengan  BPN  yaitu 
berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah.    Pola  seperti  ini 
diupayakan dilaksanakan di Jawa Timur, dan Jawa Tengah.   Proses 
sosialisasi  antara  pemerintah  daerah  dengan  Kanwil  dan  Kantor 
Pertanahan  BPN  di  daerah  terus  dilakukan.  Sayangnya  di  Blitar, 
misalnya, meskipun inisiasi koordinasi ini telah dilaksanakan, namun 
mekanisme  yang  sesuai  dan  efektif  belum  bisa  diwujudkan.  
Kerjasama  dua  pihak  sangat  dibutuhkan  untuk  mengubah 
mindsetkelembagaan  yang  tersekat‐sekat  dan  terbatas,  menjadi 
lebih  cair,  sehingga  resistensi  maupun  kendala  kelembagaan  bisa 
diminimalisir. 
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  Proses “kompromi” menjadi “pilihan” bagi para pelaksana 
program  di  daerah,  ketika  menghadapi  berbagai  hambatan  dan 
keterbatasan dalam pelaksanaan program PPAN.   Sebuah program 
yang  dirancang  “besar”  namun    tidak  mendapat  dukungan  nyata 
(ingat bahwa dukungan politis  justru kuat, tapi tidak  implementatif 
dan  tidak  berdasarkan  realitas  yang  ada),  pada  akhirnya  menjadi 
sebuah  program  “sertifikasi”,  dan  “menyelesaikan  utang‐utang 
lama”. Yaitu pekerjaan BPN melakukan sertifikasi dan legalisasi atas 
tanah‐tanah  obyek  Landreform  (TOL)  yang  telah  dibuatkan  Surat 
Keputusannya berdasarkan PP No. 24 Tahun 1961. 
   
7.1.2  Kaitan PPAN dan Kemiskinan 

Fakta  implementasi  pilot  project  PPAN  di  lapangan 
menunjukkan  bahwa  terbukanya  akses  masyarakat  terhadap 
sumber‐sumber agraria sama sekali belum bisa menjamin terjadinya 
perubahan  menuju  kesejahteraan  petani.    Seperti  halnya  Inpres 
Desa  Tertinggal  (IDT)  sebagai  program  pengentasan  kemiskinan, 
yang  juga  dipandang  telah  gagal  mendongkrak  angka  kemiskinan 
menjadi  sejahtera, PPAN  juga menghadapi  kendala uji  yang  sama.  
Artinya  kesalahan  mendasar  dari  program‐program  pengentasan 
kemiskinan adalah tidak dimasukkannnya indikator kemiskinan yang 
tepat  dan  kontekstual  bagi  penanggulangan  kemiskinan  di 
pedesaan.   Standar garis kemiskinan menurut kriteria Bank Dunia, 
BPS,  ataupun  Sayogjo  belum  memasukkan  indikator  agraria  dan 
ekologi.    Padahal  aktivitas  produksi  dan  sumber  penghidupan 
masyarakat  pedesaan  terkait  erat  dengan  sumber‐sumber  agraria 
dan kondisi ekologis.  

  Persoalan  indikator  kemiskinan  memang  masih  menjadi 
kendala  utama  dalam  setiap program pengurangan  kemiskinan  di 
negeri ini.  Selain persoalan indikator kemiskinan yang kurang tepat.  
Dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  program  terkait  agraria, 
seperti  program  PPAN,  kebijakan  yang  “over  populis”  dalam 
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kenyataannnya  justru  menjadi  “bumerang”  bagi  penggagas 
program,  karena  kebijakan  tidak  didahului  dengan  penataan 
lembaga.  Meskipun dukungan politik sangat kuat, namun, resistensi 
kelembagaan  yang  sektoral  tidak  dapat  sama  sekali  diabaikan. 
Resistensi  ini  tidak  selalu  dalam  bentuk  yang  kentara,  namun 
seringkali berwujud kebijakan lain di bawah kebijakan Presiden yang 
nyata‐nyata  jika dievaluasi bertentangan dengan kebijakan reforma 
agraria yang tengah dijalankan. 

  Demikian  juga dari  sisi penilaian  tingkat  keberhasilan  yang 
masih  terlalu  ditekankan  pada  “output”  atau  hasil,  bukan  pada 
proses  perubahan  yang  terjadi.    Ketika  suatu  program  dinilai 
berhasil  apabila  bisa  meningkatkan  tingkat  pendapatan  secara 
ekonomi,  sebetulnya  kenaikan  angka  tersebut  sama  sekali  tidak 
menunjukkan proses perubahan sosial‐kultural yang tengah terjadi.  
Masyarakat  penerima  manfaat  justru  sedang  mengalami  proses 
perubahan,  sebuah  transformasi  dari  masyarakat  buruh  menjadi 
tuan  atas  tanahnya  sendiri,  dari  mengerjakan  tanah  orang  lain, 
menjadi pekerja di  tanahnya  sendiri.   Perubahan  sosial‐budaya,  ini 
juga diperlihatkan  tidak hanya dari perubahan  cara hidup maupun 
cara  bekerja,  namun  juga  dari  respons  penerima  manfaat  atas 
perubahan  tersebut,  apakah  berubah  menjadi  produktif, 
sebagaimana  yang  diharapkan;  atau  sebaliknya  malah  menjadi 
manusia‐manusia yang semakin konsumtif. 
   
7.2  Kesimpulan dan Rekomendasi Awal 

7.2.1  Kesimpulan Penelitian Tahun Pertama 

  PPAN  atau  Reforma  Agraria  sebagai  sebuah  program 
pengurangan  kemiskinan  secara  legal  dan  kelembagaan  tidak 
memiliki  dasar  yang  cukup  kuat.    Secara  legal  tidak  ada  aturan 
hukum  yang  cukup  untuk  mendukung  program  PPAN  dan 
pelaksanaan RA.   Meskipun ada aturan pelaksana UUPA seperti PP 
No.  224  Tahun  1961,  namun  perbandingan  program  menunjukkan 
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perbedaan signifikan antara mekanisme maupun konsep LR dan RA 
yang  dilakukan  di  dua  periode  yang  berbeda  ini.    Secara  fakta 
dokumen hukum, yang ada hanyalah TAP MPR RI No. IX/MPR/2001, 
Perpres  No.  10  Tahun  2006  tentang  Kelembagaan  Badan 
Pertanahan  Nasional  (BPN)  yang  menyebutkan  secara  tidak 
terperinci  mengenai  program  Reforma  Agraria,  kemudian  Pidato 
Presiden  tanggal  31  Januari  2007  (perlu  diingat  bahwa  ini  tidak 
memiliki  kekuatan  hukum  sama  sekali),  kemudian  Surat‐Surat 
Keputusan  Kepala  BPN  mengenai  Badan  Pengelolaan  dan 
Pembiayaan  RA,  maupun  tentang  pelaksanaan  program  Reforma 
Agraria.    Yang  patut  dipertanyakan  adalah  komitmen  Kepala 
Pemerintahan  sendiri  karena  secara  legal  tidak  ada  aturan  yang 
cukup  kuat  untuk  mendukung  program  ini  (misalnya  melalui 
Peraturan Pemerintah). 

  Demikian  pula  dalam  konteks  pengurangan  kemiskinan 
secara  sustainable  yang  memberdayakan,  bisa  dikatakan  bahwa 
temuan  penelitian  ini  tidak  melihat  bahwa  program  ini  akan 
membawa  dampak  pada  pengurangan  kemiskinan  jika  masih 
dilakukan seperti yang dipraktikkan saat ini.  Pertama, dari sisi target 
penerima  terjadi  bias  proyek  di  mana  antara  rancangan  dengan 
pelaksanaan  ada  “penyimpangan”  ketika  sasaran  subyek  RA 
ditujukan  bagi  orang  miskin,  buruh  (lihat  konsep  PPAN);  namun 
fakta  di  lapangan  yang  terjadi  saat  ini  bias  target  pensertipikatan 
mengakibatkan  program  ini  hanya  melaksanakan  sertifikasi  atas 
tanah TOL yang telah dikuasai sebelumnya.  SK‐SK TOL dibuat tahun 
1980‐an  di  mana  kondisi  sosial  ekonomi  penerima  sudah  berubah 
sama  sekali  dalam  kurun  waktu  30  (tiga  puluh  tahun)  sejak  SK 
dikeluarkan.  Kedua,  dari  sisi  kontinuitas  program  pemberdayaan, 
meskipun penelitian ini melihat ada upaya‐upaya untuk mengangkat 
taraf  hidup  melalui  akses  reform,  di  antaranya  terbukti  dengan 
munculnya  sumber‐sumber  pendapatan/ekonomi  baru  di  daerah 
penelitian; namun keberlanjutan sumber‐sumber mata pencaharian 
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baru ini masih juga perlu didampingi secara terus menerus.   Ketiga, 
masih belum  adanya  koordinasi  kelembagaan di  tingkat daerah di 
sektor‐sektor  yang  berbeda  (pertanian,  perikanan,  peternakan, 
kehutanan dan perkebunan, UMKM) untuk mensinergikan sumber‐
sumber  daya  yang  ada  di  setiap  sektor  tersebut  dengan  hasil 
perubahan  secara  struktur  agraria  maupun  ekologi  dari  program 
reforma agraria.    

  Proses  legalisasi  aset  melalui  sertifikasi  juga  belum 
menunjukkan  adanya  perubahan  struktur  agraria,  apalagi  dalam 
kurun  waktu  pelaksanaan  program  selama  4  (empat)  tahun, 
khususnya di lokasi penelitian ini, tidak ada proses redistribusi tanah 
yang  dilakukan  BPN.  Meskipun  demikian,  dalam  laporan  BPN 
disebutkan bahwa BPN telah melakukan redistribusi sebanyak lebih 
kurang  268  ribu  hektar  hektar  tanah  di  berbagai  daerah  di 
Indonesia.Namun, di lokasi penelitian kami, pada intinya BPN hanya 
melakukan  sertifikasi  pada  tanah‐tanah  yang  memang  telah 
memiliki  Surat  Keputusan  sebagai  Tanah  Obyek  Landreform  –
berdasarkan  PP  No.  224  Tahun  1961–yang  belum  terealisasi.  
Mengapa  tidak  ada  proses  redistribusi?  Padahal  dasar  hukum  PP 
mengenai  Tanah  terlantar  telah  dikeluarkan  oleh  Pemerintah? 
Hambatan utama  adalah belum  adanya  Surat Keputusan Presiden 
yang  disetujui  Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  yang 
menyatakan  melepaskan  tanah‐tanah  yang  dianggap  bisa 
diredistribusi.    Selain  itu,  tanah‐tanah  yang  pernah  diberikan  Hak 
Guna  Usaha  tapi  tidak  digunakan  juga  bagi  BPN  menjadi  kendala 
sendiri,  karena  harus  menghadapi  “resistensi”  pihak  yang 
“terlanjur” diberi Hak Guna Usaha  tersebut, dengan kekhawatiran 
akan diperkarakan  ke Pengadilan  Tata Usaha Negara  (PTUN)  atas 
keputusan  menarik  kembali  SK  yang  sudah  terlanjur  dikeluarkan. 
Jika  tanah  yang  terlantar  saja  –yang  sebetulnya  kewenangannya 
berada di bawah BPN–tidak dapat dieksekusi untuk dijadikan tanah 
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obyek  RA,  bagaimana  dengan  tanah  yang  notabene  di  bawah 
kewenangan Kementerian lain? 

  Keterbatasan  dan  hambatan‐hambatan  tersebut 
menyebabkan pelaksana program (BPN) pada akhirnya memilih opsi 
“paling  realistis” yaitu dengan melakukan  sertifikasi atau  legalisasi 
dari  tanah‐tanah  yang  memang  sudah  merupakan  obyek 
Landreform (TOL) melalui SK TOL yang dibuat berdasarkan PP No. 
224  Tahun  1961  dengan  kata  lain  “menyelesaikan  utang  lama”. 
Demikian  pula  dengan  pola  pemenuhan  target  juga  menjadi 
pertimbangan  pelaksana  program  RA,  sehingga  BPN  menghindari 
tanah‐tanah yang berstatus konflik.   Tanah yang menjadi obyek RA 
adalah tanah yang “clean and clear”. 

  Dari  sisi  implikasi,  program  PPAN  dan  sertifikasi  memang 
terlihat membawa implikasi positif bagi para para penerima manfaat 
(beneficiary)  di  lokasi  penelitian.  Secara  legal  formal,  mereka 
memiliki  kepastian  atas  tanah  dan  rumahnya.  Secara  ekonomi, 
mereka  kini  memiliki  peluang‐peluang  baru  di  bidang  usaha 
ekonomi, yang sebelumnya tidak bisa mereka masuki. Dalam hal ini 
sertipikat  hak  atas  tanah  menjadi  jalan  bagi  terbukanya  peluang‐
peluang  modal  dan  investasi  tersebut.    Namun  bukan  berarti 
dampak  negatif  dari  program  ini  tidak  ada,  di  antara  dampak 
negatifnya  adalah  sebagaimana  ditunjukkan  di  Dusun  Gambar 
Anyar, terjadi semacam “culture shock” dari kondisi yang dulu serba 
tidak  pasti  dan  diwarnai  konflik  berkepanjangan  menjadi  pola 
konsumtif yang cukup mengkhawatirkan.  

  Dari  sisi  kelembagaan,  ada  persoalan  mendasar  yang 
merupakan  “warisan”  kebijakan  agraria  yang  diterapkan  di  era 
pemerintahan Presiden Suharto, dimana kebijakan yang dikeluarkan 
telah menjadikan pengelolaan sumber daya agraria menjadi sangat 
tersektor  (sektoral).    Ada  ketidak‐seimbangan  kewenangan  yang 
dimiliki  antara  instansi  pelaksana  Reforma  Agraria  (BPN)  dengan 
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kementerian  yang  memiliki  kewenangan  besar  dalam  mengelola 
tanah,  baik  yang  berupa  hutan,  maupun  tanah  pertanian  dan 
pertambangan.    Persoalan  kelembagaan  lain  yang  penting  adalah 
sosialisasi  maupun  konsultasi  yang  dilakukan  BPN  masih  belum 
cukup,  bila  tidak  didukung  oleh  kemauan  politik  yang  sungguh‐
sungguh dari pucuk pimpinan tertinggi negeri ini.  

  Ada  permasalahan  institusional  yang  harus  diselesaikan 
dalam konteks administrasi pertanahan yang dilakukan BPN untuk 
kemudian  berubah  menjadi  pelaksanaan  salah  satu  fungsi  sosial 
tanah sebagaimana diamanatkan oleh UUPA.   Tradisi kelembagaan 
dan birokrasi  yang  telah  terlanjur  terbentuk membutuhkan waktu 
untuk bisa direformasi. Permasalahan  internal  ini diperumit dengan 
permasalahan  institusional di  tingkat pelaksana di daerah (provinsi 
dan  kabupaten)  di  mana  kompleksitas  permasalahan  semakin 
bertambah  dengan  diberlakukannya  sistem  desentralisasi 
pemerintahan  tahun  1999  yang  direvisi  tahun  2003,  yang 
memperlihatkan  tarik  menarik  kewenangan  administrasi 
pertanahan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah 
(kabupaten/kota).  

  Permasalahan  legal  dan  institusional  dari  pelaksanaan 
program  PPAN  atau  Reforma  Agraria  ini  menyebabkan  kurang 
optimalnya pelaksanaan program di beberapa daerah, dan  inisiatif 
pelaksanaan program secara komprehensif (mulai dari reforma aset 
hingga  ke  reforma  akses)  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan 
inistiatif  pengambil  keputusan  tingkat  daerah.    Salah  satu 
rekomendasi  awal  penelitian  ini  di  antaranya  adalah  seharusnya 
mekanisme  kerjasama  antar  lembaga  sudah  dapat  dirumuskan 
sehingga  pelaksanaan  program  tidak  semata  didasarkan  pada 
personal  seseorang.    Jika  mekanisme  dan  aturan  sudah  dibuat, 
siapapun  pelaksana  tinggal  mengimplementasikan  program  dan 
kebijakan tersebut di daerah yang menjadi kewenangannya. 
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  Terakhir,  ada  permasalahan  konseptual,  yang  berimplikasi 
pada  permasalahan  dasar  hukum  (legal)  pelaksanaan  Reforma 
Agraria. Ketika  terjadi  kekosongan hukum karena dasar pelaksana 
Undang‐undang  (berupa  Peraturan  Pemerintah)  untuk 
melaksanakan Reforma Agraria  versi BPN  yang baru  yaitu  konsep 
Landreform Plus atau Reforma Agraria = Landreform + Access Reform; 
maka  landasan  hukum  pelaksanaannya  kemudian  “dikembalikan” 
pada aturan lama, yaitu PP No. 224 Tahun 1961 dan aturan lain yang 
berkaitan.    Hal  ini  jelas  merupakan  penyimpangan  logika  hukum, 
karena konsep Landreform yang ditetapkan berdasarkan PP No. 224 
Tahun  1961  merupakan  sebuah  konsep  yang  sama  sekali  berbeda 
dengan yang dijalankan di bawah pimpinan Joyo Winoto.  

  Permasalahan legal, dan institusional, serta konseptual yang 
harus dihadapi BPN dalam melaksanakan Reforma Agraria menjadi 
sebuah  alasan  logis  ketika  yang  terjadi  dalam  praktiknya  adalah 
bentuk‐bentuk  “kompromi” dari  rancangan  awal Reforma Agraria 
yang dielu‐elukan Kepala BPN, menjadi bentuk‐bentuk praktik yang 
memang  “reasonable”  untuk  dilakukan,  dan  itu  adalah  semata 
sertifikasi.    Jadi  proses  redistribusi  tanah  tidak  terjadi  karena 
hambatan  legal  dan  kelembagaan  di  tingkat pusat,  demikian  pula 
hambatan  kelembagaan  di  tingkat  lokal  juga  menghadang 
pelaksanaan  program  akses  sebagaimana  yang  diinginkan  dalam 
rancangan program. 
 
7.2.2  Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan 

̇ Hukum  yang  sektoral  berimplikasi  pada  kelembagaan  yang 
sektoral  –  untuk  membentuk  lembaga  pelaksana  RA  yang 
sifatnya  lintas  sektoral,  untuk  mengatasi  hal  ini  perlu 
pembenahan  menyeluruh  tapi  juga  didukung  oleh  komitmen 
politik yang kuat. 
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̇ Pembenahan  kelembagaan  membutuhkan  komitmen  politik 
yang  kuat,  termasuk  support  atau  dukungan  partai  politik 
dalam  mengusung  keberlanjutan  reforma  agraria  termasuk 
pembahasan  aturan‐aturan  lain  terkait  kebijakan  pertanahan 
yang  mendukung  atau  bahkan  menghambat  terlaksananya 
reforma agraria.  

̇ Penelitian  tahun  mendatang  baiknya  dilakukan  untuk 
melakukan evaluasi normatif dan sosio‐legal dari kebijakan dan 
program  Reforma  Agraria,  termasuk  untuk  mencari 
rekomendasi  terhadap  aturan  hukum  yang  inkonsisten  satu 
dengan yang  lainnya.   Selain  itu, dari sisi sosio‐legalnya adalah 
untuk  melihat  dukungan  politis  yang  mungkin  bagi 
terlaksananya Reforma Agraria di Indonesia. 
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