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Pendaftaran tanah adalah suatu bagian penting dalam tata kelola administrasi pertanahan di

Indonesia. Dalam konteks kebijakan, pendaftaran tanah merupakan suatu upaya tahap akhir

dalam skema besar kebijakan pertanahan. Secara konseptual, kebijakan pendaftaran bukanlah

melulu perkara teknis administratif, ia mewakili atau turunan dari empat pendekatan ‘kepastian

tenurial (security of tenure)’ yang dikenal dalam diskurusus agraria, yaitu ‘property rights school’,

‘agrarian structure tradition’, ‘common property’, dan ‘institusionalist’ (Ellsworth 2002). Keempat

pendekatan ini tentu saja memiliki tekanan yang berbeda-beda terutama dalam bentuk

penguasaan dan tujuannya. Pendekatan pertama menekankan kepemilikan pribadi, kepastian

melalui legislasi aset, dan bernilai jual (tradeable); pendekatan kedua menekankan keadilan

distribusi dan penguasaan lahan serta perlindungan kelompok masyarakat paling bawah;

pendekatan ketiga memandang sumberdaya akan lebih aman jika dikuasai secara bersama; dan

pendekatan keempat melihat kepastian penguasaan bergantung pada pertarungan dan

pengaturan politik yang berlaku di suatu waktu dan tempat (Ellsworth 2002).
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Jika dilihat dalam kebijakan Indonesia, nampaknya sejak awal kebijakan politik pertanahan kita

telah beririsan dengan keempat pendekatan tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam UU No. 5 tahun

1960 tentang Pokok Agraria yang mengakomodir hak milik pribadi maupun hak milik bersama

(komunal) atas tanah (lihat Pasal 3-4) serta mencegah penguasaan berlebihan dan melindungi

mereka yang berada di lapis bawah (Pasal 10-13). Dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah,

model yang digunakan yang agak dekat dengan pendekatan ‘agrarian structure tradition’ pernah

diusahakan pada 1960-an. Hanya saja pendekatan ini terhenti sejak Orde Baru dan

perkembangannya hingga kini lebih didominasi pendekatan ‘property rights’ (Pujiriyani 2021).

Sejak reformasi, atas dukungan berbagai lembaga keuangan internasional, administrasi

pertanahan Indonesia memang didorong untuk ramah pasar (Rachman 2012) dan terus

berlangsung di bawah pemerintahan Joko Widodo ‘dengan memberi penekanan lebih besar pada

sertifikasi tanah dan legislasi aset sejalan dengan strategi Bank Dunia untuk mendorong 

 penciptaan pasar tanah yang efektif’ (Bachriadi 2019: 10).

ISSN 2797-1635



Dominannya pendekatan ‘property rights’ dapat pula dilihat melalui Peraturan Presiden No. 86 tahun

2018 tentang Reforma Agraria (selanjutnya di sebut Perpres RA). Perpers RA menyebutkan bahwa

reforma agraria dilakukan melalui ‘penataan aset dan akses’, meliputi redistribusi tanah atau

legalisasi aset (Pasal 5-6). Secara teknis, kebijakan ini dilakukan melalui tahapan: 1) inventarisasi; 2)

analisa data fisik dan yuridis; dan 3) penetapan sebagai objek redistribusi (Pasal 5-7). Untuk

melaksanakan kebijakan tersebut, Perpres No. 86 tahun 2018 membentuk Tim Reforma Agraria

Nasional dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Pasal 18-

23). Sebagai pelaksana di tingkat lokal, GTRA Kabupaten/Kota memiliki tugas antara lain: 1)

koordinasi penyediaan tanah objek reforma agraria (TORA); 2) mengusulkan dan merekomendasikan

tanah untuk ditetapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN sebagai TORA; 3) melaksanakan penataan

penguasaan dan pemilikan TORA; 4) mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA

(Pasal 22). Dengan demikian, Perpres RA hanya memindahkan beberapa fungsi konvensional

Kementerian ATR/BPN kepada GTRA tanpa penambahan kewenangan strategis dalam urusan

reforma agraria. Sementara dalam pelaksanaannya mulai dari pendataan, penyediaan, pengusulan,

hingga penetapan TORA, hanya didasarkan pada kejelasan status tanah dan kemungkinan

penerbitan sertifikatnya; bukan didasarkan pendataan ketimpangan struktur agraria secara

menyeluruh, sungguhpun menurut Perpres tersebut pelaksanaan reforma agraria didasarkan pada

perencanaan dan inventarisasi.

Kelembagaan dan Prosedur

Meski menyebut tanah kawasan hutan yang dilepas dari status kawasan hutan sebagai salah satu

sumber TORA (Pasal 7 Perpres RA), tata administrasinya yang terpisah antara Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/BPN dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat skema

reforma agraria yang digunakan Perpres RA menjadi parsial, sektoral dan lebih berat pada tanah

non-kawasan hutan. Masalah menjadi makin kompleks karena skema yang digunakan tetap

mempertahankan sektoralisasi ‘tanah kawasan hutan’ dan ‘tanah bukan kawasan hutan’. Reforma

agraria di kawasan hutan dilakukan menggunakan aturan tersendiri, yaitu Perpres No. 88 tahun 2017

tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (selanjutnya disebut Perpres PPTKH)

yang mengatur lembaga tersendiri dengan tugas koordinasi dan sinkronisasi, menetapkan kebijakan,

menetapkan batasan luas maksimum, menetapkan mekanisme resettelment, pengawasan, dan

pengganggaran. Tim ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan berkedudukan

di kementerian tersebut (Pasal 14). Untuk pekerjaan di tingkat lokal, Perpres PPTKH mengatur

pembentukan tim ini inventarisasi dan verifikasi yang dibentuk oleh Gubernur dengan keanggotaan

berasal dari berbagai SKPD Provinsi (Pasal 18-19). Sementara tahapan kerja yang digunakan adalah

dimulai dengan inventarisasi tanah dalam kawasan hutan, verifikasi penguasaan, penetapan pola

penyelesaian penguasaan, penerbitan keputusan penyelesaian, dan penerbitan sertifikat hak atas

tanah (Pasal 20). Secara teknis, tim ini bekerja dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan

tugas yang dikeluarkan oleh Menko Perekonomian (Permenko No. 3/2018, selanjutnya disebut

Permenko).
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Karena paradigmanya adalah ‘property rights’ dengan tujuan akhir seritifikasi atau legislasi aset,

maka Perpres RA, Perpres PPTKH maupun Permenko menetapkan sejumlah syarat teknis-administratif

yang panjang sehingga menghambat bahkan menyulitkan program RA di tingkat lokal. Temuan

penelitian Sajogyo Institute di dua lokasi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menunjukan bahwa re-

ISSN 2797-1635

Masalah pelaksanaan
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Hal yang sama terjadi di Desa Balumpewa, Kabupaten Sigi. Pemerintah Desa mengusulkan 465,01

Ha sebagai objek TORA. Dari jumlah tersebut, hanya 2,35 Ha yang bukan kawasan hutan.

Selebihnya adalah kawasan hutan. Usulan tersebut kemudian ditapis menggunakan mekanisme

yang disyaratkan Perpres PPTKH yaitu tapisan peta TORA, peta kawasan hutan, peta indikatif, peta

hutan konservasi, peta hutan lindung, peta kebencanaan, dan peta hasil inver. Dari keseluruhan

luas yang diusulakn, yang dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan status atau perubahan

batas kawasan hutan hanya 62,03 Ha. Penapisan ini semata-mata berdasarkan pertimbangan

teknis-konservasi dan mengabaikan begitu saja riwayat penguasaan tanah oleh warga selama

puluhan tahun secara turun-temurun (Kasmiati 2021: 30, 35-36).
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forma agraria di tingkat lokal terhadang sejumlah masalah administrasi, menghadapi birokrasi yang

panjang, dan terjebak dalam sektoralisasi ‘hutan’ dan ‘bukan hutan’ (Kasmiati 2021; Ocatviana dan

Naharoh 2021). Di Desa Bunga, Kab. Sigi, misalnya, Pemertinah Kabupaten Sigi telah mengusulkan

tanah di Desa tersebut menjadi objek TORA. Usulan tersebut hingga saat ini belum dapat

direalisasikan karena terhalang syarat ‘clean and clear’ dalam pendaftaran sebagaimana

disyaratkan Perpres RA maupun skema pendaftaran yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN. PT

TSK, sebuah perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha (HGU) yang menguasai sebagian

besar tanah yang diusulkan menjadi objek TORA, sejak tahun 2000-an tidak lagi mengelolah tanah

yang mereka kuasai, tetapi HGU PT TSK baru akan berakhir pada tahun 2033. Selain itu, tanah

yang diusulkan menjadi objek TORA di Desa Bunga juga sebagian masuk dalam kawasan hutan,

yaitu 139,56 Ha masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dan 200,37 masuk dalam kawasan

suaka alam. Dari 339,93 Ha yang diusulkan menjadi TORA (yang masuk dalam kawasan hutan

tersebut), hanya 66 Ha yang dikeluarkan dari kawasan hutan. Selebihnya tidak dapat dibebaskan

karena terhambat mekanisme penapisan sebagaimana disyaratkan Perpres PPTKH (Octaviana dan

Naharoh 2021: 47-49, 51).

Pengaturan tata administrasi semacam ini tentu saja melanggengkan logika sektoralisasi dalam

politik agraria yang telah berlangsung sejak lama di Indonesia dan menjauhkan pelaksanaan visi

reforma agraria (Rachman 2012). Padahal, jika konsisten mengikuti ‘arah kebijakan pembaruan

agraria’ sebagaimana ditetapkan TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan

Pengelolaan Sumberdaya Alam, maka pemerintah wajib mengkaji kembali semua peraturan

perundang-undangan di sektor agraria maupun sumberdaya alam, mewujudkan sinkronisasi antar

sektor, dan mengakhiri logika sektoralisasi dalam politik agraria nasional. Mengakhiri sektoralisasi

dengan sendirinya berarti membangun suatu lembaga pelaksana reforma agraria yang kuat dan

reliabel, dengan mekanisme kerja yang sederhana dan partisipatif, dengan visi mengoreksi

ketimpangan struktur penguasaan lahan, bukan sekedar legalisasi aset. 
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Rekomendasi

Pertama, Pemisahan pelaksanaan RA ‘menjadi reforma agraria di kawasan hutan’ dan ‘bukan

kawasan hutan’ dijalankan secara terpisah oleh GTRA/Kemterian ATR-BPN dan Kementerian LHK

harus diakhiri. Demi efektifitas pelaksanaan RA maka kewenangan pelaksanaanya harus diberikan

kepada dan dilaksanakan sepenuhnya oleh satu lembaga saja, yang dalam hal ini menurut kami

adalah GTRA. selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah memperkuat lembaga tersebut dengan

kewenangan strategis antara lain 1) kewenangan untuk menangani dan menyelesaian konflik; 2)

menetapkan TORA untuk diredistibusikan. Penguatan juga dilakukan melalui personalia dengan 
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menempatkan para ahli, staf ahli, atau sejenisnya, baik dari kementerian maupun non-kementerian,

yang menguasai masalah-masalah pertanahan maupun kehutanan sehingga pelaksanaan RA tidak

lagi dikembalikan pada kementerian sektoral. 

Kedua, inventarisasi secara menyeluruh berdasarkan ketimpangan penguasaan tanah. Inventarisasi

memang disebutkan dalam Perpres RA maupun di Perpres PPTKH. Tetapi inventarisasi tersebut

mengikuti cara kerja sektoralisme kementerian terkait dan hanya mengidentifikasi objek yang

dianggap clean and clear. Karena itu, diperlukan inventarisasi menyeluruh untuk melihat sebaran

penguasaan, ketimpangan, serta kebutuhan secara nasional, sehingga redistribusi dilakukan

mengikuti kebutuhan, bukan status clean and clear. Ini sejalan dengan arah kebijakan RA yang

ditetapkan Pasal 5 huruf c TAP MPR No. IX/2002. 

Keempat, akomodasi sejarah atau riwayat penguasaan tanah. Penguasaan tanah di berbagai

tempat di Indonesia, terutama di Indonesia Timur seperti di Kab. Sigi, sebagaimana temuan

Sajogyo Institute (Kasmiati 2021; Octaviana dan Naharoh 2021) masih berdasarkan riwayat atau

sejarah yang dituturkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta penanda tempat atau

wilayah kelola. Jika bukti-bukti penguasaan seperti ini diabaikan, maka kebijakan RA justru rentan

menyingkirkan warga dari ruang hidup.
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Ketiga, penyatuan mekanisme dan standar teknis. Karena pelaksanaan RA secara kelembagaan

dipusatkan hanya pada satu lembaga, maka dengan sendirinya mekanisme, dan tata cara, hingga

syarat dan ketentuan pendaftaran tanah harus disatukan dan menjadi satu-satunya standar kerja

pelaksanaan RA. Dengan begitu, tidak ada lagi instrumen sektoral seperti Perpres PPTKH, Pedoman

Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi (Permenko No. 3/2018), Juklak P4T, dan sejenisnya. Substansi

atau materi dalam instrumen sektoral tersebut disatukan dalam satu instrumen saja yang

dikeluarkan entah nanti berupa perpres atau peraturan kepala lembaga tersebut. Karena

substansinya menyatutkan, maka tentu saja istrumen tersebut harus reliabel untuk RA kawasan

hutan maupun bukan kawasan hutan.
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