
Percepatan pelepasan Tanah Telantar di HGU PT. TSK perlu dilaksanakan segera karena lahan

tersebut telah digarap oleh masyarakat Desa Bunga selama lebih dari 10 tahun. Percepatan ini

dapat dilakukan dengan cara mendorong pihak-pihak terkait, seperti Bupati Kabupaten Sigi,

Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah yang secara tegas mengusulkan Tanah Indikasi Terlantar HGU

PT. TSK ke Menteri ATR/BPN menjadi tanah terlantar seluruhnya. Kemudian Menteri ATR/BPN

mengeluarkan SK Penetapan Tanah Terlantar terhadap seluruh lahan HGU PT. TSK.
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Ringkasan Eksekutif

Tahun 1996, Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala mengeluarkan Dokumen Peta Situasi No. 3

Tahun 1996 untuk memfasilitasi perusahaan perkebunan coklat PT. Tulus Sintuwu Karya (TSK)

untuk membuka lahan seluas 107 ha di Desa Bunga, Kecamatan Sigi Biromaru. Kemudian pada 6

Maret 1998, SK Hak Guna Usaha (HGU) PT. TSK keluar dengan nomor SK 01/HGU/BH/BPN-DGL-

97-98. Pada SK tersebut, ditetapkan pula masa aktif HGU PT. TSK yaitu hingga 6 Maret 2033.

Sayangnya, izin HGU yang dimiliki oleh PT. TSK tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk usaha

perkebunan coklat. Tanaman coklat justru hanya ditanam seluas 2 ha di dekat lokasi camp

karyawan PT. TSK. Tanaman tersebut tidak cukup baik dirawat dan berakhir rusak, PT. TSK pun

tidak pernah sekalipun panen coklat.
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Sebaliknya, pada awal operasinya, PT. TSK lebih giat menebang kayu-kayu besar pada lahan

HGU-nya. Aktivitas tebang pohon dan tanam coklat 2 ha ini hanya berlangsung selama

beberapa tahun. Hal ini berakibat pada penelantaran lahan HGU PT. TSK selama hampir 20

tahun. Di lain sisi, warga lokal Desa Bunga sekarang justru sedang mengalami kekurangan lahan

pertanian di kampung sendiri. Tanah terlantar sebenarnya menjadi salah satu sumber untuk

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Oleh karena itu, pelepasan lahan HGU yang jelas telah

ditelantarkan penting diproses dengan segera agar tanah tersebut dapat dikelola kembali oleh

masyarakat setempat sebagai sumber TORA untuk kebutuhan peningkatan ekonomi mereka.



Dalam hukum Indonesia, aturan mengenai Tanah Terlantar mengalami evolusinya sejak era

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Di dalam UUPA 1960, belum ada pasal yang secara

spesifik menjelaskan tentang Tanah Terlantar. Tapi, pendefinisian dan pemaknaan Tanah

Terlantar tercantum dalam beberapa pasal, antara lain: a). pasal 27 butir a, bahwa Hak Milik

atas tanah hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena diterlantarkan; b). pasal 34 butir e,

bahwa Hak Guna Usaha hapus karena diterlantarkan; dan c). pasal 40 butir e, bahwa Hak Guna

Bangunan hapus karena diterlantarkan. 
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Sedangkan di era reformasi, aturan spesifik yang langsung menyasar Tanah Terlantar baru mulai

dibuat pada tahun 1998 melalui PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan

Pendayagunaan Tanah Terlantar. Tanah Terlantar didefinisikan sebagai tanah hak, tanah Hak

Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang

sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara..

PP tersebut kemudian juga mengalami perubahan dan penggantian dengan PP Nomor 11 Tahun

2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Pergantian aturan terbaru terkait aturan Penertiban Tanah Terlantar muncul di tahun 2021,

melalui PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Penggantian

PP ini merupakan efek dari disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (RA), Tanah Terlantar merupakan

salah satu sumber dari tanah objek RA (TORA) untuk Skema Redistribusi. Bersama Tanah Bekas

HGU, Tanah Terlantar yang akan diredistribusi ditargetkan sebanyak 0,4 juta ha. Per data 2020,

pemerintah mengklaim telah melakukan redistribusi tanah dari kelompok tanah eks HGU dan

Tanah Terlantar sebanyak 0,97 juta ha atau setara dengan 242,29% dari target seluas 0,4 juta

ha.
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"Tanah Terlantar" dalam Konsep Program Reforma Agraria

Tabel 1. Pelaksanaan Reforma Agraria 2015-2020

Sumber: Sumber: https://sigtora.atrbpn.go.id/ diakses 16 April 2021
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Sementara itu, untuk mekanisme penertiban Tanah Terlantar sendiri diatur oleh Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Penertiban Tanah Terlantar juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Kemudian, untuk aturan tambahan terkait pendayagunaan Tanah Terlantar, tercantum pada

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.
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Akhirnya, hanya kerja-kerja minimalis yang dilakukan, seperti mengeksekusi tanah-tanah yang

memang bebas dari konflik dan sengketa (clean & clear) melalui skema Redistribusi Tanah Objek

Landreform (Redist TOL) atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pelaksana Program

TORA seolah hanya bertanggung jawab meredistribusi TORA apabila tanah-tanah tersebut

sudah diselesaikan terlebih dulu konflik dan sengketa di dalamnya.
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Dengan kata lain, sekalipun suatu bidang tanah telah jelas ditelantarkan, tapi jika ada konflik

dan sengketa di dalamnya, maka belum akan bisa diproses selama konflik dan sengketa tersebut

tidak diselesaikan. Padahal, salah satu inti dari pelaksanaan RA adalah karena banyaknya konflik

dan sengketa di tingkat lokal, sehingga Program RA seharusnya diprioritaskan membantu

penyelesaian konflik dan sengketa agraria, bukan malah lari menghindarinya.

Meskipun angka capaian diklaim lebih dari dua kali lipat angka target, tapi hal ini justru menuai

kontroversi. Pasalnya, dalam praktiknya, tanah-tanah yang telah diredistribusi bukanlah tanah-

tanah prioritas yang telah diusulkan oleh masyarakat, seperti tanah-tanah yang terdapat konflik

dan sengketa. Penyelesaian konflik dan sengketa agraria ini seharusnya difasilitasi oleh Gugus

Tugas Reforma Agraria (GTRA) secara berjenjang (Pasal 17 ayat 2 Perpres 86 Tahun 2018).

Namun, kerumitan dalam penyelesaian konflik dan sengketa agraria justru membuat tanah-tanah

prioritas yang diusulkan oleh masyarakat itu cenderung dihindari oleh perangkat pelaksana

Program TORA. 

Kasus Tanah Terlantar Di HGU PT. Tulus Sintuwu Karya

HGU PT. Tulus Sintuwu Karya (TSK) belum menjadi prioritas untuk dilakukan redistribusi, padahal

pemiliknya telah menelantarkan tanah tersebut selama hampir 20 tahun. Izin HGU yang dimiliki

PT. TSK seluas 107 ha adalah lahan HGU yang seharusnya disiapkan untuk perkebunan coklat.

Namun, fakta lapangan tidak menunjukkan hal demikian.

Selama tahun-tahun awal kehadiran PT. TSK di Desa Bunga, mereka lebih sering menebang

pohon-pohon besar, seperti Cempaka, Palapi, dan Agatis. Alasannya adalah pembersihan lahan

untuk perkebunan coklat. Tapi, setelah pohon-pohon besar habis ditebangi, PT. TSK tak kunjung

menanami lahan seluas 107 ha tersebut dengan tanaman coklat. Dari pemantauan warga

setempat, PT. TSK hanya menanam coklat di lahan seluas 2 ha dekat basecamp karyawan.

Tanaman tersebut juga tidak dirawat, hingga kemudian mati tanpa pernah dipanen sama sekali

oleh PT. TSK.
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Proses kesepakatan antara Desa Bunga dengan PT. TSK terjadi hanya antara para pejabat

desa di masa itu. Sebagian besar dari pejabat desa itu kini telah meninggal, tapi mantan

pejabat desa yang masih hidup (baik yang sekarang masih menjadi pejabat desa maupun

telah tidak menjabat lagi) lebih senang memilih untuk bungkam dan menghindari

pembicaraan seputar PT. TSK. Hal ini berdampak pada kesimpangsiuran informasi terkait PT.

TSK antar warga Desa Bunga. Bahkan, pejabat desa yang berusia muda juga tidak pernah

diberitahu terkait informasi PT. TSK. Informasi tersebut seolah sengaja dikubur bersama jasad

para pejabat desa yang lebih tahu informasinya dan sebagian besar justru telah wafat.

Beberapa dokumen terkait PT. TSK disimpan oleh keluarga mantan pejabat masa lalu yang

telah meninggal. Namun, dokumen-dokumen tersebut justru tidak dibuka dan dibahas secara

bersama dengan masyarakat di tengah-tengah kebingungan mereka mengenai kejelasan

dasar hukum PT. TSK. Padahal, di dalam dokumen tersebut tercantum nama-nama pejabat

desa yang terlibat, cap jari, luas HGU, tapi tahun berakhirnya HGU tidak disebutkan. Akan

tetapi, dikarenakan dokumen tersebut tidak pernah disampaikan secara terbuka, muncul

banyak variasi informasi terkait luas HGU PT. TSK. Seperti sebagian warga menganggap luas

HGU PT. TSK adalah 107 ha, sebagian lainnya mengira 127 ha, dan ada pula yang yakin bahwa

luas HGU PT. TSK lebih dari 200 ha.
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PT. TSK disinyalir dimiliki oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Sigi bernama Ajub Willem

Darawia (Ketua Komisi II). AAwal proses terjadinya perjanjian HGU ini dilakukan oleh Ajub Willem

Darawia dengan Kepala Desa Bunga sebelum tahun 1996. Ironisnya, proses pendekatan ini terjadi

di atas kekeliruan pejabat Desa Bunga pada masa itu dalam memahami situasi lokal. Seperti

menganggap lahan calon HGU PT. TSK saat itu dianggap sebagai “lahan tidur”. Hal ini pun

berakibat banyak terjadinya misinformasi terkait PT. TSK. Lebih jauh, misinformasi ini justru terus

berlanjut hingga hari ini seolah tidak ada upaya pejabat desa untuk mengoreksinya. Berikut

beberapa hal yang seharusnya menjadi informasi publik (terbuka) yang mengedukasi, tapi justru

menjadi informasi yang simpang siur dan membingungkan bagi warga Desa Bunga:

7

Simpang Siur Informasi Seputar PT. TSK

Akhirnya, pada tahun 2011, Kanwil Sulteng melakukan penertiban tanah terlantar di Kabupaten

Sigi. PT. TSK adalah salah satu perusahaan yang mendapatkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3

(tiga) kali dan lahan seluas 77 ha lahan PT. TSK diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah

Terlantar (Kanwil Sulteng 2020). Data tersebut adalah data terakhir yang dimiliki oleh Kanwil

Sulteng terkait PT. TSK. Namun, hingga hari ini, penetapan Tanah Terlantar atau penerbitan SK

Tanah Terlantar PT. TSK belum terlaksana. Pasalnya, belum ada tindakan redistribusi tanah yang

dilakukan oleh pihak Kantah atau Kanwil terhadap tanah HGU PT. TSK. Dengan ini berarti tanah

yang dikenai HGU PT. TSK secara de jure belum menjadi tanah terlantar yang sah secara hukum.

Walaupun secara de facto, situasi yang terjadi adalah sebaliknya.

6
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Warga Desa Bunga, sebagaimana umumnya warga Kabupaten Sigi, bermukim di daerah yang

diapit oleh hutan konservasi. Sisi selatan Desa Bunga adalah Taman Nasional Lore Lindu (TNLL),

sedangkan sisi utara Desa Bunga adalah HGU PT. TSK, kawasan hutan produksi, dan hutan

lindung (lihat Gambar 1). Realita lapangan ini membuat hidup warga Desa Bunga semakin

problematis untuk memperoleh akses tanah. Padahal kebutuhan untuk tanah pertanian semakin

tinggi, mengingat jumlah rumahtangga petani di Desa Bunga kian bertambah, khususnya

pasangan muda yang baru saja menikah.
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Warga Desa Bunga cukup merasa dibohongi dengan kehadiran PT. TSK. Sebab, PT. TSK

memberikan janji yang sangat diharapkan oleh warga Desa Bunga, tapi janji tersebut diingkari.

Terlebih, tanah HGU PT. TSK justru diterlantarkan oleh Ajub Willem Darawia di tengah krisis tanah

lahan pertanian warga Desa Bunga. Tentunya hal ini semakin membuat warga Desa Bunga sakit

hati bukan kepalang.

Warga Desa Bunga Sangat Butuh Lahan Pertanian

Salah satu landasan mengapa PT. TSK mendapat izin HGU di Desa Bunga adalah adanya

pandangan dari pejabat desa masa itu yang menganggap lokasi calon HGU tersebut

merupakan lahan tidur. Seolah sebagai lahan yang tidak dikerjakan sama sekali. Padahal,

lahan tersebut menjadi “lahan tidur” diakibatkan oleh babakan sejarah panjang yang

berkaitan dengan program pemukiman menetap, intensifikasi sawah irigasi, pelarangan

sistem tani ladang, hingga agenda konservasi hutan. Kesalahan dalam memahami situasi

sejarah ini adalah starting point yang salah dan menjadi penanda penting masuknya HGU di

Desa Bunga.

Awal pendekatan Ajub Willem Darawia dengan warga Desa Bunga adalah dengan

memberikan 3 (tiga) butir janji, yaitu 1). janji membuka jalan akses ke gunung (meskipun

sebenarnya jalan yang dijanjikan dikhususkan untuk kebutuhan menuju lokasi HGU, bukan

semata untuk warga setempat), 2). janji mempekerjakan masyarakat Desa Bunga di lahan

HGU, dan 3). janji tidak akan memotong pohon aren warga Desa Bunga. Faktanya, ketiga

janji tersebut tidak ada yang dipenuhi. Hingga kini tidak ada lagi kabar dari Ajub Willem

Darawia terkait janjinya tersebut di masa izin HGU-nya yang sementara ini masih aktif.

Sampai hari ini pun, masyarakat Desa Bunga terus mempertanyakan kelanjutkan kabar dari

janji-janji tersebut.

Pihak Kanwil Sulteng telah melakukan pengecekan terhadap tanah-tanah terindikasi

terlantar, salah satunya adalah PT. TSK. PT. TSK pun telah mendapatkan 3 (tiga) Surat

Peringatan (SP) di tahun 2011 sebagai tanah terindikasi terlantar dan telah diusulkan untuk

ditetapkan sebagai Tanah Terlantar pada tahun 2012. Namun, informasi ini justru tidak

disampaikan kepada masyarakat, karena sejauh ini warga Desa Bunga masih terus dalam

kesimpangsiuran informasi dan terus mengira-ngira kejelasan status hukum PT. TSK. 
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Warga Desa Bunga sebenarnya telah melakukan upaya reclaiming terhadap tanah HGU PT. TSK

yang ditelantarkan. Namun, usaha ini justru mendapat konfrontasi keras dari sesama warga Desa

Bunga yang secara sengaja direkrut PT. TSK menjadi karyawan lapangan. Konfrontasi tersebut

berakibat dengan dilaporkannya beberapa warga Desa Bunga ke kantor polisi dengan tuduhan

“Penyerobotan lahan milik orang lain (HGU PT. TSK)”. Aksi demonstrasi juga pernah dilakukan oleh

lebih dari 80 warga Desa Bunga ke rumah pribadi Ajub Willem Darawia untuk meminta

pertanggungjawaban atas penelantaran PT. TSK. Sayangnya, hal tersebut juga tidak direspon

aktif oleh si pemegang izin HGU PT. TSK. Pada akhirnya, kehadiran PT. TSK tidak hanya

memperparah ketimpangan penguasaan lahan di Desa Bunga, tapi juga telah menimbulkan

konflik horizontal dan memperburuk kasus sengketa tanah.

Fakta tersebut tentunya bertentangan dengan PP Nomor 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan

Lahan Pertanian, dimana para petani dengan luas lahan pertanian di bawah 2 (dua) ha dijamin

mendapat kemudahan memperoleh Tanah Negara. Atau dengan kata lain, petani di Indonesia

idealnya harus memiliki lahan pertanian seluas 2 (dua) ha untuk bisa mensejahterakan

keluarganya. Sehingga, apabila ada rumahtangga petani yang memiliki lahan di bawah luas

minimal 2 (dua) ha, maka Negara wajib menjaminkan Tanah Negara untuk diberikan kepada

rumahtangga petani tersebut.

Gambar 1: Ilustrasi lokasi HGU PT. TSK di Desa Bunga

 Sumber: Diolah oleh Sajogyo Institute (2021)

Setidaknya, dari 73 warga Desa Bunga, rata-rata rumahtangga hanya memiliki tanah seluas 0,7

ha. Luas tersebut merupakan luas gabungan antara lahan pangan dan lahan tanaman non-

pangan. Lahan yang tidak sampai 1 ha tersebut setidaknya harus dicukupkan untuk menghidupi

rumahtangga petani Desa Bunga yang rata-rata memiliki 4 anggota rumahtangga.

9
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Menteri menaikkan dan penetapkan status Tanah Terindikasi Terlantar seluas 77 ha dari HGU

PT. TSK sebagai Tanah Terlantar untuk diprioritaskan sebagai sumber redistribusi TORA

warga Desa Bunga.

Menteri menetapkan 30 ha sisa luas HGU PT. TSK dari usulan Kanwil Sulteng menjadi Tanah

Terlantar untuk diprioritaskan sebagai sumber redistribusi TORA warga Desa Bunga.

Menteri ATR/BPN

1.

2.

Sehingga, beberapa langkah-langkah advokasi yang dapat mendorong akselerasi pelepasan

Tanah Terlantar HGU PT. TSK (de facto) untuk sumber redistribusi TORA warga Desa Bunga,

antara lain:

Walaupun sebenarnya fakta lapangan dapat menjadi dasar kuat dilaksanakan pelepasan Tanah

Terlantar, tapi kompleksitas ranah hukum, administrasi, dan birokrasi seringnya menjadi

penghambat pelepasan Tanah Terlantar. Untuk itu, agar terlaksananya skema redistribusi yang

tepat sasaran, baik objek dan subjeknya dari pelepasan Tanah Terlantar sangatlah perlu

dukungan dari beragam aktor di beragam sektor dan level. Mengingat seluruh keputusan terkait

pelepasan Tanah Terlantar sepenuhnya berada di tangan hukum pusat.

Rekomendasi 

Tidak hanya itu, basis kerja ATR/BPN yang cenderung mengikuti anggaran tahunan (DIPA) terus

menerus dijadikan alasan belum kunjung dilepaskannya Tanah Terlantar HGU PT. TSK (de facto).

Padahal, melalui Dokumen Usulan TORA Kabupaten Sigi pada tahun 2017-2018, sebagian kerja

ATR/BPN telah dibantu penyelesaiannya melalui kegiatan pemetaan secara partisipatif oleh

masyarakat. Dengan begitu, Kanwil Sulteng seharusnya dapat segera merespons untuk

menaikkan status “Usulan Penetapan Tanah Terlantar” atau status “Terindikasi Tanah Terlantar”

pada tanah HGU PT. TSK menjadi “Tanah Terlantar” dan menjadi “Tanah Negara” yang siap untuk

diredistribusi sebagai sumber TORA warga Desa Bunga.

Status HGU PT. TSK yang masih berlaku hingga tahun 2033 sepertinya menjadi penyebab

lambatnya kinerja ATR/BPN untuk segera mengeksekusinya sebagai Tanah Terlantar. Pihak Kanwil

Sulteng justru merasa butuh dilakukan konfirmasi secara khusus dari Bupati Kabupaten Sigi terkait

HGU PT. TSK sebagai Tanah Terlantar, seperti seperti surat himbauan atau surat rekomendasi dari

Bupati Kabupaten Sigi untuk ditetapkannya dan dilepaskannya status hukum lahan HGU PT. TSK

sebagai Tanah Terlantar dan sumber TORA. Akan tetapi, sebagai Ketua Tim GTRA Sigi,

sebenarnya Bupati, melalui Dokumen Usulan TORA Kabupaten Sigi pada tahun 2017-2018 telah

mengkonfirmasikan PT. TSK sebagai Tanah Terlantar yang kini telah dikelola oleh warga Desa

Bunga sebagai lahan pertanian dan kebun.

11

Kendala Pelaksanaan Redistribusi Tanah Terlantar PT. TSK

Upaya pengusulan pelepasan lahan HGU PT. TSK sebagai objek Program RA sebenarnya telah

diajukan oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sigi melalui Dokumen Usulan TORA

Kabupaten Sigi pada tahun 2017-2018. Sayangnya, hal tersebut belum disambut dengan baik

oleh pihak ATR/BPN daerah, karena sampai sekarang belum ada peninjauan kembali ke lahan

HGU PT. TSK sejak keluarnya Surat Usulan Penetapan Tanah Terlantar PT. TSK, Nomor

1224/72/IX/2012 pada tahun 2012. Dapat dikatakan, selama hampir 10 tahun belum ada lagi

pembaruan data dari pihak ATR/BPN terkait kasus Tanah Terlantar HGU PT. TSK.
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Bupati memperluas sektor komitmennya tidak hanya menghentikan izin HGU PT. HASFARM,

tapi juga berkomitmen mengawal penertiban tanah-tanah HGU yang diterlantarkan oleh

pemegang hak izin HGU agar kemudian dapat dijadikan sumber TORA, seperti kasus HGU

PT. TSK di Desa Bunga.

Bupati memberikan rekomendasi kepada Kantah, Kanwil, dan Menteri ATR/BPN terkait status

izin HGU PT. TSK sudah tidak lagi relevan, karena tanah telah diterlantarkan.

Bupati memberikan sanksi administrasi kepada pemilik izin HGU PT. TSK karena telah

menelantarkan tanah dan melanggar hukum.

Bupati mencabut status izin lokasi HGU PT.TSK berdasarkan hasil penelitian lapangan

Kantah, Kanwil bersama Tim PRA juga mempertimbangkan prinsip kepastian hukum pada

Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 .

Bupati

1.

2.

3.

4.

Berkaitan dengan simpang siurnya informasi terkait status hukum HGU PT. TSK, oleh karena

itu, pihak Kanwil atau Kantah wajib membuka data (pemegang izin HGU, luas HGU, masa

berlaku izin HGU, status hukum terkini HGU, dan informasi lainnya yang dibutuhkan warga

Desa Bunga) kepada Tim PRA Desa Bunga dan menyampaikannya secara langsung ke

lapangan (mengutus tim lapangan untuk menyampaikannya). Hal ini penting bagi warga

Desa Bunga untuk mengambil langkah-langkah advokasi selanjutnya setelah adanya

kejelasan informasi.

Kanwil mem-follow up kembali penetapan status Tanah Terlantar terhadap Tanah

Terindikasi Terlantar HGU PT. TSK seluas 77 ha ke Menteri.

Sedangkan untuk sisa luas tanah HGU PT. TSK seluas 30 ha perlu dilakukan kembali

inventarisasi dan penertiban sesuai prosedur yang berlaku dan laporan dari masyarakat

Desa Bunga. Inventarisasi dan penertiban ini dilakukan untuk memproses pelepasan 30 ha

sisa lahan HGU yang diterlantarkan oleh PT. TSK.

Dalam proses inventarisasi dan penertiban sisa tanah terlantar 30 ha di HGU PT. TSK,

Kanwil, Kantah, dan panitia lapangan harus bekerjasama dengan Tim PRA Desa Bunga untuk

memperbaharui data. Mengingat data terakhir yang dimiliki pihak ATR/BPN adalah data

tahun 2011. Selain itu pula juga untuk menyesuaikan dengan agenda RA di Desa Bunga.

Kanwil mengusulkan seluruh luasan HGU PT. TSK (107 ha) sebagai Tanah Terlantar ke

Menteri.  

Menjadikan lahan HGU PT. TSK seluas 107 ha sebagai lahan prioritas untuk redistribusi

sumber TORA warga Desa Bunga.

Membuat anggaran untuk segera diredistribusikannya sumber TORA seluas 77 dan 30 ha

dari tanah terlantar HGU PT. TSK.

Meredistribusi TORA seluas 107 ha dari Tanah Terlantar HGU PT. TSK kepada warga Desa

Bunga dengan bantuan kerjasama Tim PRA Desa Bunga.

ATR/BPN Provinsi dan Kabupaten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Mendata ulang kembali secara jujur kepemilikan lahan pertanian (pangan dan non pangan)

(objek tanah) warga Desa Bunga. Data ini untuk melihat ketimpangan kepemilikan lahan

pertanian (pangan dan non pangan) di Desa Bunga.

Mendata ulang kembali subjek penerima TORA warga Desa Bunga berdasarkan kategori:

kepemilikan luasan tanah, status perkawinan (janda, duda, pengantin baru), status keluarga

(yatim, piatu, yatim piatu), dan kategori lain yang dianggap relevan dan krusial oleh warga

Desa Bunga untuk menjadi prioritas dalam Program RA.

Membantu Kantah dan Kanwil dalam penelitian inventarisir sisa tanah terlantar seluas 30 ha

di HGU PT. TSK juga kerja-kerja lainnya dalam rangka percepatan redistribusi TORA di Desa

Bunga.

Tim PRA Desa Bunga

1.

2.

3.

Melakukan keterbukaan informasi apapun terkait kasus HGU PT. TSK kepada masyarakat,

agar tidak terjadi simpang siur informasi. Hal ini sebagai dasar untuk mendorong fungsi

pejabat yang jujur, bersih, dan transparan.

Mendorong penegakan hukum terkait Tanah Terlantar HGU PT. TSK agar segera dipercepat

untuk dilepaskan sebagai sumber TORA warga Desa Bunga.

Kepala Desa Bunga

1.

2.
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CATATAN

Surat Peringatan I Nomor 781/72/IX/2011 tanggal 26 September 2011; Surat Peringatan II

Nomor 871/72/IX/2011 tanggal 26 Oktober 2011; Surat Peringatan III Nomor

978/72/IX/2011 tanggal 28 November 2011. Hingga akhirnya Kanwil Sulteng

mengeluarkan Surat Usulan Penetapan Tanah Terlantar PT. TSK, Nomor 1224/72/IX/2012

tanggal 19 September 2012. Namun, luas yang diusulkan hanya seluas 77 ha. Padahal luas

lahan yang ditelantarkan PT. TSK tidak hanya sebagian saja, melainkan keseluruhan lahan

PT. TSK, yaitu 107 ha.

6.

Pada tahun 2008 (Undang-Undang No 27 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten

Sigi), Kabupaten Donggala dimekarkan menjadi Kabupaten Sigi. Daerah tersebut

kemudian menjadi wilayah Kabupaten Sigi.

Pada tahun 1996 (PP 43/1996), dibentuk 5 kecamatan baru di Kabupaten Donggala.

Salah satunya adalah Kecamatan Palolo. Saat itu, sekaligus juga ditetapkan Desa Bunga

sebagai bagian administratif Kecamatan Palolo.

PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Program Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redist TOL) merupakan kegiatan turunan

yang tidak terpisahkan dari mandat UUPA 1960. Secara spesifik diatur pada Peraturan

Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 terkait

ketentuan tanah-tanah yang dapat diredistribusikan. Merujuk pada aturan tahun 60-an,

untuk melaksanakan Redist TOL harus melalui 4 tahapan yaitu: 1) persiapan; 2)

pendaftaran; 3) penelitian; dan 4) pelaksanaan redistribusinya. Sejak tahun 60an telah

ada daftar lokasi tanah-tanah yang dapat diredistribusi berdasarkan ketentuan UUPA

1960. Namun, praktik ini berubah ketika semangat murni UUPA 1960 pudar. Dimana

kegiatan Redist TOL saat ini diperlakukan hanya sebagai salah satu skema untuk

sertifikasi tanah-tanah pertanian dan pertambakan yang tidak terdapat konflik atau

sengketa di dalamnya, atau dengan kata lain clean & clear. Pada akhirnya, Redist TOL

diperlakukan sama fungsinya seperti PTSL. Hanya berbeda pada sasaran tanah yang

dilakukan sertifikasi.

Merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara

serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia

dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang

meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek

Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Lebih lanjut lihat Peraturan Menteri

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

1.

2.

3.

4.

5.
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Informasi ini didapatkan dari keterangan warga Desa Bunga. Terkait status Ajub Willem

Darawia di DPRD Kabupaten Sigi dapat dilihat di

https://sigikab.go.id/index.php/pemerintahan/dprd.html.

Hukum konservasi melarang masyarakat sekitar kawasan untuk kegiatan pertanian di

dalam kawasan konservasi. Hanya hutan yang bukan untuk konservasi yang dapat

dikelola itupun apabila kawasan hutan tersebut telah dilepaskan dari status hukum

sebagai kawasan hutan (statusnya berubah menjadi APL). Namun, proses pelepasan

kawasan hutan menjadi APL juga harus melalui proses yang sangat rumit. 

Diolah oleh Sajogyo Institute dari data Berita Acara Panitia Pertimbangan Landreform

Kabupaten Sigi nomor 07/BA-PPL/72.11/X/2019.

Hasil olah data survei rumahtangga yang dilakukan Sajogyo Institute terhadap 42 warga

Desa Bunga pada tahun 2020.

Hasil wawancara dengan perwakilan pihak Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah pada 7

Desember 2021.

10.

11.

CATATAN (LANJUTAN)

7.

8.

9.

https://sigikab.go.id/index.php/pemerintahan/dprd.html
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