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Mencari Sisi Partisipasi Agenda Redistribusi Tanah  

Di Masa Pemerintahan Jokowi 

 

Oleh: Kasmiati1 

 

1. Selayang Pandang Reforma Agraria Ala Jokowi 

 
Penanda awal pemerintahan Jokowi menganggap RA penting adalah memasukannya 

sebagai salah satu dari sembilan daftar harapan atau cita-cita (nawacita) yang ingin diwujudkan 

selama periode kepemimpinanya2 dan secara rinci termuat dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai sasaran dari peningkatan 

kesejahteraan rakyat marjinal melalui penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria 

(TORA) dan melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kebijakan ini masih berlanjut 

hingga periode ke dua kepemimpinan Jokowi sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024 

bahwa RA merupakan kegiatan prioritas (KP) yang terdiri dari tiga proyek prioritas (ProP) 

yaitu 1). Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan), 2). 

Peningkatan kualitas data pertanahan dan legalisasi atas TORA, dan 3). Pemberdayaan 

masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA. 

Berdasarkan KP dan ProP yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 maka TORA 

mempunyai peranan esensial dalam pelaksanaan RA ala Jokowi karena berkaitan langsung 

dengan objek maupun subjek RA. Salah satu regulasi pokok yang dikeluarkan pemerintah 

Jokowi berkenaan dengan RA ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2018 Tentang RA. Perpres ini kemudian menjadi dasar pelaksanaan berbagai 

kegiatan yang salin terkait satu sama lain yaitu pembentukan tim Gugus Tugas Reforma 

Agraria (GTRA), Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah (IP4T) dan Redistribusi tanah. 

Namun pertanyaanya kemudian, cukupkah segala regulasi dan mekanisme yang telah 

ditetapkan ini untuk mencapai RA yang sesungguhnya atau jangan-jangan yang dibutuhkan 

adalah deregulasi terutama ketika membahas redistribusi TORA yang berkaitan dengan sektor 

lain terutama kehutanan. Lalu bagaimana dan seperti apa pengurus negara era Jokowi 

 
 

1 Peneiti Sajogyo Institute dapat dihubungi melalui e-mail: Kasmiati.10.s@gmail.com 
2 Kepemimpinan Jokowi terdiri dari dua fase yakni periode 1 dengan wakil persiden Jusuf Kalla selama tahun 

2014-2019. Periode 2 wakil persiden Ma'ruf Amin selama tahun 2019-2024. 

mailto:Kasmiati.10.s@gmail.com
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memaknai dan mengimplementasikan RA ke dalam berbagai kebijakan. Mengingat sejak awa 

kehadirannya dalam pentas politik, Jokowi mempersonifikasikan diri sebagai pemimpin yang 

berpihak kepada “wong cilik” atau “rakyat kecil”. Maka, menelusuri sejauh manakah 

keberpihakan tersebut dalam implementasi program RA menjadi penting sebab payung 

kebijakan barulah mula, kenyataan di lapanganlah pembuktiannya. 

Hal utama yang ingin diperiksa dalam naskah ini adalah bagaimana kebijakan 

Pemerintahan Jokowi berkenaan dengan RA terutama redistribusi tanah telah bergerak maju 

dan mewujud sebagai bentuk keberpihakan kepada “rakyat kecil” yang bertaut dengan citra 

dirinya. Naskah ini akan menelisik performa kebijakan pemerintahan Jokowi berkaitan dengan 

RA, terutama redistribusi tanah apakah telah, a) Mengalami kemajuan berarti, b) Masih di 

gerbong yang sama dan tidak kemana-mana, atau mungkin; c) mengalami kemunduran secara 

subtansial perihal agenda redistribusi tanah. Hipotesis ini akan diuji dengan mulai 

mendudukkan kembali tentang apa itu RA, redistribusi, dan perihal subjek-objek RA sebagai 

hal yang inheren dengan proses redistribusi tanah. lalu terakhir akan menyoal bagaimana posisi 

partisipasi dalam agenda redistribusi tanah yang sedang berlangsung saat ini. 

2. Menelisik Makna Reforma Agraria Masa Kini 

 
Landasan hukum paling mutakhir yang dilahirkan oleh Pemerintahan Jokowi terkait 

reforma agraria adalah “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang 

Reforma Agraria”. PP ini menegaskan dua hal penting terkait pelaksanaan RA era Jokowi 

sebagai bentuk Penataan Aset dan Penataan Akses. Bentuk dari pelaksanaan aset ini melalui 

a. redistribusi tanah; atau b. legalisasi aset. 

 
Defenisi Reforma Agraria yang disederhanakan sebatas kerja tekhnis semacam 

legalisasi aset terang bertentangan dengan reforma agraria sejati yang dalam sejarahnya lahir 

sebagai respon dari ketimpangan penguasaan sumber daya khususnya tanah beserta konflik 

yang menyertainya sehingga menuntut perombakan struktur atas penguasaan tanah. Sebab itu 

apa yang dimaksud sebagai agrarian reform dalam bahasa Inggris atau Reforma Agraria 

dalam bahasa Spanyol dan juga sebagai istilah yang digunakan di Indonesia merujuk maknanya 

sebagai bentuk penataan kembali susunan penguasaan tanah, demi kepentingan petani kecil, 

penyakap (tenants), dan “buruh tani tidak bertanah”, (R. King, 1977 dalam Wiradi 2009). 

Artinya, mandat pertama RA adala membongkar struktur pemilikan dan penguasaan 

tanah yang  mapan dan timpang. Lalu kemudian  dipulihkan melalui  kebijakan RA demi 
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mewujudukan keadilan dan kedaulatan bagi rakyat terutama petani yang mempunyai relasi 

langsung dengan tanah. Namun Perpres No. 86 Tahun 2018 ternyata memaknai RA sebagai 

“...penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah 

yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Aset untuk 

kemakmuran rakyat Indonesia”. Jadi RA masa kini dimaknai sebagai Penataan Aset dan 

Penataan Akses yang masing-masing berarti sebagai berikut: 

• Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan 

pemilikan tanah. 

• Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain 

kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang 

berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat. 

Mendasarkan diri pada istilah di atas sebagai terminologi kebijakan RA saat ini terang 

mengandung berbagai persoalan bahkan bertentangan dari apa yang menjadi tujuan RA itu 

sendiri. Alih-alih melakukan penataan kembali struktur agraria, RA Jokowi malah bercorak 

reformism yakni rekayasa sosial yang pada hakikatnya bertujuan mempertahankan status quo, 

tetapi dengan kedok pembaruan3 dalam bahasa Luthfi (2019)4 kebijakan RA Jokowi-JK 

berdasarkan pada analisis Perpres 86 tahun 2018 muatan idiologinya disebut bersifat campuran 

atau kompromis. 

Masalah mendasarnya bahkan berkenaan dengan cara pemerintah memaknai RA 

sebatas legalisasi, rutinitas dan jauh dari persoalan mendasar agraria hari ini yaitu penyelesaian 

konflik RA dan perubahan struktural. 

Tabel 1: Makna RA berdasarkan Perpres 86 tahun 2018 

 
Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 

tentang Reforma Agraria 

Kritik / Dasar pemikiran 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Reforma Agraria adalah penataan kembali 

struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, 

Dalam pasal 1 Frasa penataan akses 

maupun penataan akses dianggap tidak 

dapat mewakili makna RA yang 

sesungguhnya terlebih defenisi terhadap 

ke dua frasa ini yang diterangkan pada 
 

3 Wiradi G. 2009. Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar 
4 Luthfi AN. 2019. Isu-isu strategis dalam pelaksanaan reforma agraria era kepimimpinan Joko Widodo-Jusuf 

Kalla. dalam Kajian Kebijakan Reforma Agraria dan perhutanan sosia. Sajogyo Institute dan Knowledge Sector 

Initiative. 
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dan pemanfaatan tanah yang lebih 

berkeadilan melalui Penataan Aset dan 

disertai dengan Penataan Akses untuk 

kemakmuran rakyat Indonesia. 

nomor pasal berikutnya mempunyai 

makna yang sangat sempit dan jauh dari 

kepentingan RA. 

 
Sebagaimana RA yang dimaknai sebagai 

penataan kembali susunan pemilikan, 

penguasaan dan penggunaan sumber- 

sumber agraria terutama tanah secara 

menyeluruh dan komperhensif. 

2. Penataan Aset adalah penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan 

keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan 

tanah. 

Jika definisi RA telah dikembalikan 

sebagaimana yang dijelaskan di atas maka 

frasa penataan aset ini tidak lagi diperlukan 

sebagai defenisi RA. Karena penataan aset 

koheren dengan pelaksanaan RA itu sendiri 

sebagai bagian dari proses redistrbusi tanah 

atau pengaturan terkait land tenure maupun 

land tenancy yang tidak terpisahkan dari 

RA. 

3. Penataan Akses adalah pemberian 

kesempatan akses permodalan maupun 

bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang 

disebut juga pemberdayaan masyarakat. 

Penataan akses di sini terasa lebih ke 

monetesasi dengan dukungan infrastruktur 

finansial melalui sektor perbankan yang 

bisa jadi melemahkan posisi kaum tani 

dalam jangka panjang. 

 
Semestinya penataan akses memang 

menjadi satu kesatuan yang padu dengan 

RA terutama pasca redistribusi jadi bukan 

satu hal yang berdiri sendiri lalu dimaknai 

sebagai definisi RA. 

Sumber: Diadaptasi dan dikembangkan dari hasil diskusi Internal Sajogyo Institute 

 
Defenisi pokok yang bermasalah seperti ini menyebabkan implementasi RA 

menjadi ambigu bahkan dari sisi data seringkali bercampur antara yang legalisasi dan 

redistribusi. Sebab, segala yang berujung pemberian sertifikat seperti pendaftaran tanah/ 

Pendaftaran Tanah Sistem Tanah Lengkap (PTSL), sertifikasi tanah transmigrasi sebagai 

bentuk legalisasi aset semuanya dianggap bagian dari program reforma agraria yang jika tidak 

jeli membedakannya bisa jadi dianggap sebagai redistribusi tanah. Ke dua hal ini berbeda 

secara subtansial. 
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Redistribusi 
Tanah 

Penataan Aset 

Reforma 
Agraria 

Penataan 
Akses 

Legalisasi 
Aset 

Redistribusi 

Tanah untuk 

non Pertanian 

Redistribusi 

Tanah untuk 

Pertanian 

Ujung daripada pelaksanaan RA sesunggunya redistribusi tanah. Tetapi yang menjadi 

diskusi selanjutnya sudakah redistribusi tersebut sesuai dengan tujuan RA sejati atau memang 

benar-benar reformis hingga ke eksekusinya. 

3. Kebijakan dan Ihwal Redistribusi Tanah di Indonesia 

 
Redistriusi tanah dalam Perpres No. 86 tahun 2018 dimaknai sebagai bagian dari 

Penataan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bahwa penataan aset itu terdiri dari 

redistribusi tanah dan legalisasi aset. Jadi posisi redistribusi tanah dalam struktur reforma 

agraria jokowi JK tergambarkan dalam bagan berikut: 

 

 
Gambar 1: Posisi redistribusi tanah dalam kebijakan RA Jokowi 

 
Merujuk pada gambar di atas maka ujung daripada pelaksanaan RA Jokowi adalah 

“Redistribusi atau Legalisasi” TORA kepada Subjek penerima TORA. Legalisasi aset sendiri 

telah menuai berbagai kritik dan dianggap bukan bagian dari RA melainkan kerja rutin dan 

adminstratif lembaga pertanahan. Sementara redistribusi tanah untuk menelisiknya lebih jauh 

harus dilihat melalui tiga aspek yaitu 1). Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), 2). Subjek 

Penerima TORA dan 3). Proses pelaksanaan redistribusi TORA. 

Ke tiga hal di atas penting diperiksa untuk memastikan sejauh mana redistribusi tanah 

sebagai ujung tombak RA, seluruh mekanismenya sepenuhnya ditujukan untuk mendukung 

RA sejati yang salah satu argumen penting kenapa RA perlu dilakukan menurut Wiradi (2008- 

486) karena RA itu “merombak struktur” bukan semata-mata “membagi-bagi tanah”. 

Perombakan diperlukan karena adanya ketimpangan sebaran (distribusi) kepemilikan tanah. 5 

 

 

5 Wiradi G. 2008. Garis-garis besar argumen dalam wacana reforma agraia. Dalam Tjondronegoro dan Wiradi G 

(penyunting). Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari masa ke masa. 

Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 
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Maka secara sederhana redistribusi tanah harus dimakani sebagai proses menyebarkan kembali 

kepemilikan/ penguasaan tanah agar lebih berkeadilan. Ketika perombakan struktur tidak 

terjadi dalam proses redistribusi tanah maka RA tersebut tentu gagal. 

3.1 Masalah di Seputaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 

 
TORA berdasarkan perpres 86 tahun 2018 secara umum terbagi ke dalam 11 jenis 

yang terdiri dari beberapa bagian secara rinci ditunjukkan dalam tabel 2 berikut: 

Tabel 2: Jenis TORA dan tahapan redistribusi TORA menurut Perpres 86 tahun 2018 
 
 

 
 

Objek Redistribusi tanah berdasarkan Perpres 

86 tahun 2018 Pasal 7 

Tahapa Redistribusi TORA 

I4PT Analisa 

data Fisik 

& Yuridis 

bidang 

Tanah 

Pelepasan 

Hak atas 

tanah 

/garapan atas 

tanah negara 

Terbit SK 

Batas areal 

pelepasan/ 

perubahan 

kawasan hutan 

Penetapan 

sebagai objek 

redistribusi 

Tanah 

(1) Objek redistribusi tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: 

     

a. tanah HGU dan HGB yang telah habis masa 

berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan 

dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya 
berakhir; 

 
 

√ 

 
 

√ 

   
 

√ 

b. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang 

HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua 

puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang 

berubah menjadi HGB karena perubahan 

peruntukan rencana tata ruang; 

 

 
√ 

 

 
√ 

  

 
√ 

 

 
√ 

c. tanah yang diperoleh dari kewajiban 

menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan 

kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, 
perpanjangan atau pembaruan haknya; 

 
 

√ 

 
 

√ 

   
 

√ 

d. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan 

hutan negara dan/atau hasil perubahan batas 

kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber 
TORA, meliputi: 

     
 

√ 

1) tanah dalam kawasan hutan yang telah 

dilepaskan sesuai peraturan perundangundangan 

menjadi TORA; dan 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

  
√ 

2)   tanah dalam kawasan hutan yang telah 

dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan 

penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

  
√ 

e. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang 

didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan 

negara melalui Reforma Agraria; 

 
√ 

 
√ 

  
√ 

 
√ 

f. tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik 

Agraria; 
√ √ 

 
√ √ 
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g. tanah bekas tambang yang berada di luar 

kawasan hutan; 
√ √ 

 
√ √ 

h. tanah timbul; √ √  √ √ 

i. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan 

hak rakyat atas tanah, meliputi: 

    
√ 

1) tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam 

bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan; 
√ √ 

 
√ √ 

2) tanah hasil konsolidasi yang subjeknya 

memenuhi kriteria Reforma Agraria; 
√ √ 

 
√ √ 

3) sisa tanah sumbangan tanah untuk 

pembangunan dan tanah pengganti biaya 

pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah 

disepakati untuk diberikan kepada pemerintah 
sebagai TORA; atau 

 
 

√ 

 
 

√ 

  
 

√ 

√ 

4) Tanah Negara yang sudah dikuasai 

masyarakat. 
√ √ 

 
√ 

√ 

j. tanah bekas hak erfacht, tanah bekas partikelir 

dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 

10 (sepuluh) hektar yang masih tersedia dan 

memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai 

objek redistribusi; dan 

 

 
√ 

 

 
√ 

  

 
√ 

√ 

k. tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, 

dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih 

tersedia dan memenuhi ketentuan perundang- 

undangan sebagai objek redistribusi tanah. 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

√ 

 

 

Keterangan tabel di atas adalah TORA dalam tabel warna ungu melalui 3 tahapan, 

sementara warna hijau melewati 4 tahapan khususnya harus ada pelepasan hak atas tanah atau 

garapan atas tanah negara dan TORA dalam tabel warna kuning melalui 4 tahapan yang harus 

didahulu penerbitaan SK batas areal pelepasan atau perubahan kawasan hutan. Hal ini 

menunjukkan tahapan redistribusi tanah belum seragam dan masih panjang. Meskipun yang 

muncul di tabel hanya empat tahapan tapi setiap tahapan ini masih akan melalui proses yang 

panjang. Terutama mekanisme penetapan TORA yang berada dalam kawasan hutan masih 

harus masuk ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terlebih dahulu baru 

dikembalikan ke Kemenetrian Agraria. Artinya kewenangan masing-masing sektor yang 

mengurusi persoalan tanah di dalam negri ini masih mengakar kuat dan kebijakan RA sama 

sekali belum mampu memperpendek jarak (tahapan) dalam usaha mengakses tanah negara 

yang berada dalam kawasan hutan melalui program RA. 

“Pertanyaanya kemudian siapa yang berkewajiban memproses perubahan / 

pelepasan kawasan hutan ini. Siapa yang boleh mengajukannya sebagai TORA. Apa 

prasayarat tanah dalam kawasan hutan dapat diajukan sebagai TORA. Apa perbedaanya 

dengan PS – bahkan tanah dalam hutan untuk diajukan sebagai PS sulit dipenuhi terlebih 
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jika statusnya menjadi hak milik. Perlu ada mekanisme yang lebih jelas terkait TORA 

Dalam hutan.” 

Selain itu penetapan TORA yang berasal dari sektor kehutanan untuk Pulau Jawa, Bali 

dan Lampung sulit dilaksankanan jika masih menggunakan UU kehutanan untuk melaksanakan 

RA di sektor kehutanan sebab wilayah ini telah masuk dalam pengecualian dengan luas tutupan 

hutan sama atau kuran dari 30% luas wilayah. Maka konflik, serta ketimpangan penguasaan 

hutan yang berlangsung di tiga wilayah ini tidak tersentuh oleh kebijakan RA. 

Hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian terkait TORA yaitu meskipun salah satu 

jenis TORA yaitu “Tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria” namun dalam 

buku saku teknis redistribusi tanah yang dikeluarkan pada tahun 2019 oleh Kementerian ATR 

tidak tercantum petunjuk atau mekanisme penyelesaian tanah yang berkonflik. Seolah menjadi 

bagian yang terpisah dari program redistribusi tanah, sehingga semua tanah berkonflik tidak 

boleh ditetapkan sebagai TORA. Padahal dalam proses RA salah satu hal penting yang harus 

dilaksanakan selain perubahan struktur yakni penyelesaian konflik agraria. 

Semestinya tanah-tanah yang berkonflik telah terdata, telah ada mekanisme 

penyelesaiannya bahkan masuk dalam daftar prioritas TORA sehingga redistribusi tanah 

berperan penting dalam menyelesaikan konflik. Namun sejauh ini tanah yang dapat menjadi 

objek TORA adalah tanah “clean and clear” sehingga masalah mendasar yang dihadapi rakyat 

terkait tumpang tindihnya tanah yang dikelolah dengan kawasan hutan, pertambangan atau 

perkebunan tidak menjadi bahan perhatian dalam mekanisme redistribusi. 

Meski secara umum data TORA yang disebutkan oleh pemerintah berasal dari HGU dan 

tanah terlantar namun hingga saat ini posisinya secara pasti belum diketahui. Selain itu sumber 

redistribusi tanah berikutnya diharapkan berasal dari pelapasan kawasan hutan yang prosesnya 

telah disinggung sebelumnya—masih terlalu panjang dan belum jelas—, (bagian ini akan 

dibahas lebih lanjut pada bagian berikut). 

Selain itu dalam konteks HGU maupun HGB termaksud tanah dengan hak-hak lainnya 

seperti Hak Pakai, Hak Pengelolaan ijin lokasi seharusnya bukan hanya yang telah habis masa 

pakainya dan tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu satu tahun setelah haknya 

berakhir yang disasar sebagai TORA namun tanah-tanah dengan izin-izin tadi yang berkonflik 

dengan rakyat mesti dipertimbangkan sebagai objek TORA dan harus memulihkan hak-hak 

rakyat yang terampas dalam masa berkonflik dengan perusahaan. 
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Bahkan definisi redistribusi dalam buku saku teknis redistribusi tanah tahun 2019 yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dimaknai sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah dalam rangka pemberian tanah negara yang bersumber dari objek redistribusi 

tanah kepada subjek redistribusi tanah. Secara gamblang definisi redistribusi yang demikian 

ini menunjukkan superioritas pemerintah yang memperlakuakn redistrbusi sama dengan 

charity. 

Usaha mengurai ketimpangan struktural alpa dalam defenisi tersebut, bahkan yang 

dianggap kegiatan redistribusi hanya tanah milik negara padahal untuk melakukan perombakan 

tanah-tanah kelebihan yang tidak dikuasai oleh negara juga menjadi sangat penting dalam 

proses RA. Bahkan pembagian tanah di masa lalu merujuk pada PP No. 224 Tahun 1961 

terdapat empat objek tanah yang akan dibagikan berkenaan dengan kegiatan RA yaitu: 

a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam UU No. 56 

Prp. Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuhpada negara, karena pemiliknya melanggar 

ketentuan UU tersebut. 

b.  Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemiliknya bertempat tinggal di 

luar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 5; 

(hal ini diatur lebih rinci dalam PP ini) 

c. Tanah-tanah swapradja dan bekas swapradja yang telah berlalih kepada Negara, 

sebagai yang dimaksudkan dalam diktum ke 4 hurup A UU Pokok Agraria; 

d. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih oleh 

Menteri Agraria. 

Daftar tanah dalam PP No. 224 lebih sedikit dan sederhana sesuai dengan konteks 

zamannya dimana pengklasifikasian tanah memang masih sederhana dan belum ada UU 

kehutanan yang menjadikan penguasaan tanah oleh negara semakin kompleks. Namun 

keberpihakan dam PP ini untuk melakukan perombakan struktur agraria sangat kental. 

Kebijakan TORA hari ini perlu dilakukan pengkajian lebih dalam lagi terutama pada 

kemungkinan daftar TORA yang lebih luas serta membuat daftar prioritas TORA yang dapat 

segera diredistribusi sehingga proses redistribusi TORA tidak mengukuhkan konsentrasi 

penguasaan sumber daya tanah yang sudah sedemikian timpang. 

Redistribusi tanah dalam perpres 86 dibagi ke dalam dua bentuk untuk pertanian dan non 

pertanian. Namun untuk non-pertanian belum ada peraturannya lebih lanjut sehingga 

redistribusi tanah untuk kepentingan non pertanain hingga saat ini belum dapat dilakukan 
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karena mesti ada peraturan menteri yang membahas khusus soal ini. TORA dalam proses 

redistribusinya diberikan kepada subjek RA dengan luas paling besar lima hektar sesuai dengan 

ketersedian TORA. 

Semestinya kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam perluasan TORA dapat 

dikembangkan sesuai keadaan saat ini. Bukan hanya mengukur soal luas namun perlu 

mempertimbangkan tingkat kemiringan tanah dan tingkat kesuburannya yang kemudian 

mempengaruhi besaran luas setiap TORA yang akan dibagikan ke subjek RA. 

Selanjutnya perlu dirumuskan tanah-tanah prioritas yang akan dijadikan objek TORA. 

Berdasarkan pada pengalaman redistribusi di masa lalu maka yang didahulukan adalah tanah 

kelebihan namun hal ini bisa memicu konflik horizontal yang tinggi jika sisstemnya belum 

begitu kuat sebba itu perlu tetap ada prioritas yang mungkin dudahulukan adalah tanah-tanah 

negara berupa: 

1. Tanah negara dari sektor kehutanan 

2. Tanah HGU 

3. Tanah Terlantar 

 
Hal ini dapat mengurai ketimpangan penguasaan tanah secara vertikal antara negara dan 

masyarakat, selanjutnya antara swasta (HGU) dan masyarakat umum. Meski demikian tanah- 

tanah prioritas ini masih perlu dirumuskan lebih lanjut terutama dikriteria tentang tanah 

kehutana dan HGU yang mesti segera dilepaskan. 

3.2 Masalah di Seputaran Subjek Penerima TORA 

 
Berdasarkan Perpres 86 Tahun 2018 subjek TORA secara umum dibagi ke dalam 3 

kelompok yaitu a). orang perseorangan b). Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan 

Bersama; atau c). Badan hukum. Penjelasan secara rinci tertera dalam tabel berikut: 

Tabel 3: Subjek penerima TORA berdasarkan Perpres 86 Tahun 2018 
 

Subjek penerima TORA Berdasarkan Pasal 12 Perpres 86 Tahun 2018 

(1) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan 

Pasal 11 terdiri atas: 
a. orang perseorangan; 

b. kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama; atau 

c. badan hukum. 
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(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Warga Negara Indonesia; 

b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan 

c. bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di 

wilayah objek redistribusi tanah. 

(3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 

pekerjaan: 

a. petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 (nol koma dua lima) hektare atau 

lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 

(dua) hektare untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya; 

b. petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang 

bukan miliknya; 

c. buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan 

mendapat upah; 

d. nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun 

yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 1O (sepuluh) 
Gross Tonnage (GT); 

e. nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang 

merupakan hak perikanan tradisional' yang telah dimanfaatkan secara turuntemurun 

sesuai dengan budaya dan kearifan lokal; 

f. nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha 

penangkapan ikan; 

g. pembudi daya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari; 

h. penggarap lahan budi daya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan 

ikan; 

i. petambak garam kecil yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri 

dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus garam; 

j. penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha 

pergaraman; 

k. guru honorer yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, serta digaji secara 

sukarela atau per jam pelajaran, atau bahkan di bawah gaji minimum yang telah 

ditetapkan secara resmi, yang tidak memiliki tanah; 

l. pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal waktu, 

volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran, yang tidak memiliki tanah; 

m. buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, 

yang tidak memiliki tanah; 

n. pedagang informal yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau 

jasa, dengan kemampuan modal yang terbatas yang dilakukan cenderung berpindah- 

pindah serta berlokasi di tempat umum, tidak mempunyai legalitas formal serta 
tidak memiliki tanah; 

o. pekerja sektor informal yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal 

dengan menerima upah dan/atau imbalan dan tidak memiliki tanah; 
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p. pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna 

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis 

profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi 

yang tidak memiliki tanah; 

q. pegawai swasta dengan pendapatan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan 

tidak memiliki tanah; 

r. Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan lllla yang tidak memiliki tanah; 

s. anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berpangkat paling tinggi Letnan Dua/lnspektur Dua Polisi atau yang setingkat dan 

tidak memiliki tanah; atau 

t. pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Menteri. 

(4) Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang 

membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi 

persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah. 

(5) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk: 

a. Koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh Subjek Reforma 

Agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan 

Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; atau 

b. badan usaha milik desa. 
 

 

Catatan kritis berdasarkan subjek penerima TORA yang telah diklasifikasi seperti yang 

ditunjukkan dalam tabel di atas adalah sebagai berikut: 

1. Tidak ada daftar prioritas penerima TORA 

Meskipun penerima TORA telah diurai sedemikian rupa namun daftar prioritas yang 

didasarkan pada kegentingannya untuk memperoleh tanah yang bisa dilihat misalnya 

dari tingkat kemiskinanya, relasinya dengan tanah, tempat tinggal, pekerjaan dll 

mestinya tersedia untuk memastikan tanah untuk penggarap. 

2. Selain belum ada daftar prioritas perempuan juga belum memperoleh pertimbangan 

khusus dalam subjek penerima TORA. Padahal dalam banyak kasus hak-hak 

perempuan dalam konteks agraria terutama yang berkenaan dengan kepemilikan tanah 

secara sah seringkali terabaikan sebab itu perempuan dengan berbagai krtiteria 

semestinya menjadi salah satu subjek prioritas penerima TORA. Misalnya perempuan 

kepala keluarga yang bekerja sebagai petani atau penggarap dan tinggal di dalam lokasi 

RA ketika memenuhi kriteria-kriteria lain mestinya menjadi subjek prioritas. 

3. Hal lain yang cukup bermasalah dalam penetapan subjek penerima TORA adalah 

dimasukkanya PNS, Tentara dan Polisi menjadi subjek penerima TORA meskipun 

dengan kriteria atau pangkat tergolong rendah namun profesi ini telah cukup 
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memperoleh gaji bulanan dan tersedia jenjang karir. Sehingga di masa depan 

memungkinkan mereka memperoleh pendapatan cukup tinggi. Maka tidak layak 

menjadi subjek penerima TORA 

4. Masalah lain dalam penerima TORA ini dibolehkannya badan hukum dalam bentuk 

Perseroan Terbatas dan Yayasan menjadi subjek penerima TORA tanpa kriteria yang 

jelas. Padahal untuk badan hukum sudah ada domain khusus untuk megakses tanah 

yaitu melalui HGU, HGB ataupun izin-izin lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan 

tanah. Sebab dalam UUPA segala hal yang mengarah pada kemungkinan monopoli 

telah dilarang terlebih dengan pemberian Tanah kepada badan hukum berupa PT dan 

Yayasan yang tidak ditujukan untuk kepentingan sosial. 

 

 

Sumber: Presentasi Direktur Landreform 25 Agustus 2020 

Meski dalam presentasi pemerintah misalnya oleh Direktur Landreform seperti pada 

gambar di atas PT tidak dimasukkan sebagai badan hukum subjek TORA. Malah bagi saya 

ini semakin bermasalah ketika PT tidak ditampilkan sebagai subjek penerima karena tertera 

di Perpres. Hal ini mesti menjadi bahan perhatian dalam proses revisi peraturan untuk 

dipertimbangkan dikeluarkan sebagai subjek TORA bukannya malah tidak ditampilkan 

dalam pembahasan terkait subjek TORA. 

3.3 Masalah di Seputaran Proses Redistribusi TORA 

 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Reforma Agraria, 

khususnya pasal 7 ayat (2 dan 3) bahwa pelaksanaan redistribusi tanah didahului dengan 

pelaksanaan tahapan inventarisasi IP4T. Oleh karena itu, kegiatan IP4T diarahkan untuk 

menunjang kegiatan redistribusi tanah. Artinya seluruh tanah-tanah yang akan didistribusi 

sudah harus melalui IP4T namun dalam proses redistribusi hal ini tidak terjelaskan dengan baik 

dimana posisi tanah yang telah terdaftar dalam IP4T tersebut apakah tanah-tanah yang masuk 
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dalam bentuk “usulan lokasi” yang domainnya di tentukan di KANTAH. Seperti yang terlihat 

dalam bagan alur proses redistribusi tanah berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2: Proses kegiatan redistribusi tanah 

 
Review berdasarkan rangkain kegiatan redistribusi tanah seperti yang terlihat dalam 

bagan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Objek dimasukkan ke KANTAH yang kemudian diteruskan kepada Kanwil. 

-Bagaimana proses pengajuan ke KANTAH, siapa yang mengajukan, proses dan 

mekanismenya seperti apa?. 

2. Kanwil membuat draft SK PPL dan menetapkan draft SK PPL. Serta menentukan 

jadwal, SK Lokasi dan pelaksana. 

-Siapa saja dan dari unsur apa saja yang menjadi anggota PPL, bagaimana 

mekanisme pemilihannya? 

PPL mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses redistribusi tanah karena 

menjadi ujung dari pelaksanaan proses redistribusi. Melalui sidang PPL subjek dan 

objek redistribusi ditetapkan. 
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3. Penyuluhan meliputi kegiatan iventarisasi dan identifikasi objek dan subjek 

pengukuran dan pemetaan 

- Apa saja kriteria dalam mengidentifikasi objek dan subjek 

- Apakah subjek telah diklasifikasi berdasarkan relasinya terhadap tanah 

- Siapa yang terlibat dalam pengukuran dan pemetaan. Apakah warga dilibatkan 

dan sebagai apa. 

4. Draft sidang PPL yang kemudian menetapkan objek dan subjek memenuhi yang 

syarat. 

- Bila tidak memenuhi syarat proses dihentikan atau diproses melalui legalisasi 

- Bila memenuhi kriteria RPD >> penetapan subjek dan objek >> cek sengketa apa 

tidak >> bila ya >> ditunda 

- Bila tidak diteruskan >> SK redistrbusi>>Pembukuan hak dan penerbitan >> 

penyerahan >> bina penerima tanah >> akses reform >> pelaporan kegiatan redis 

by name dan addres penyerahan sertifikat. 

Dalam Tahap ini tidak ada hal yang cukup krusial karena hanya berkenaan dengan 

proses penyerahan SK, perencanana program pasca redistribu dan pelaporan. Namun yang 

perlu menjadi catatan adalah lama waktu yang dibutuhkan agar subjek penerima TORA dapat 

segera memiliki sertifikat setelah proses di tahapan nomor 2 selesai 

 
 

3.4 Derajat Partisipasi dalam Proses Distribusi Tanah 

 
Reforma agraria sebagai proses yang yang terus berlanjut dalam rangka mencari 

format terbaik berkenaaa struktur pengelolaan dan penguasan sumber daya khususnya 

tanah yang paling adil sudah semestinya dijalankan secara partisipatif. Agar RA yang 

terlaksana RA yang digerakkan oleh rakyat. Berikut beberapa identifikasi persoalan 

partisipasi dalam proses distribusi tanah yang perlu diperjelas dimulai dari proses distribusi 

yang secara umum terbagi ke dalam tiga tahapan yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan & Perencanaan 

2. Proses redistribusi Tanah 

3. Penyerahan sertifikat dan pembinaan penerima Tanah 

 
Hal-hal berkenaan dengan partisipasi yang akan menjadi kajian utama pada bagian ini 

terkait dengan proses distribusi itu sendiri sudah seberapa partsipatif, berapa jauh pelibatan 

rakyat/ petani/ organisasi petani/ perempuan dalam prosesnya. Berdasarkan dokumen 
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pemerintah yang tersedia maka dalam tahap “Persiapan & Perencanaan” distribusi sifatnya 

sangat top down. Secara umum dipersiapkan dan direncanakan oleh pemerintah. Hal ini dapat 

terbaca melalui struktur organisasi pelaksanaan redistribusi seperti yang terlihat dalam gambar 

di bawah ini. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3: Struktur Organisasi Pelaksana Distribusi Tanah 

 
Struktur organisasi yang menjalakan proses distribusi tanah didominasi sepenuhnya oleh 

pemerintah. Peluang keterlibatan masyarakat umum/ petani/ organisasi tani adalah menjadi 

bagian dari anggota Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Namun tidak ada penjelasan 

lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan PPL. Siapa-siapa anggotanya, seperti apa proses 

rekruitmen dan keterlibatan anggota PPL tidak tersedia dengan rinci. Meskipun demikian 

dalam lampiran Contoh Format Berita Acara Hasil Sidang Panitia Pertimbangan Landrefrom 

ternyata di situ termuat daftar anggota PPL yang terdiri dari 10 yaitu sebagai berikut: 

1. Bupati/Walikota (atau pejabat yang ditunjuk) selaku Ketua . 

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... selaku Wakil Ketua merangkap anggota. 
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3. Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .............. selaku 

Sekretaris bukan anggota 

4. Pejabat Pemda yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, selaku anggota 

5. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Resort Kepolisian Kabupaten/Kotamadya, selaku 

anggota 

6. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian/ Perkebunan Kabupaten/ 

Kotamadya, selaku Anggota 

7. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan/BPKH, selaku Anggota. 

8. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten/Kota, selaku Anggota 

9. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten/ Kota, 

selaku Anggota. 

10. Wakil yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia 

Kabupaten/Kota selaku Anggota. 

Anggota PPL ini hampir semuanya berasal dari unsur pemerintahan kecuali nomor 10 yang 

mewakili Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Sebenarnya ini peluang pelibatan 

masyarakat secara luas namun ternyata dibatasi hanya pada HKTI. Sementara HKTI sendiri 

tidak dapat mewakili unsur organisasi massa tani yang beragam dan berbeda di setiap wilayah 

bahkan tidak cukup untuk mewakili kepentingan petani itu sendiri. 

Pelibatan lain yang paling jelas selama proses redistribusi adalah menghadirkannya dalam 

proses penyuluhan namun seperti apa fungsi kehadirannya, apakah pendapat-pendapatnya 

dicatat sebagai bahan pertimbangan juga tidak ada keterangan lebih lanjut. Secara umum 

masyarakat dihadirkan sebagai pihak yang datang untuk mendengar, seluruh bahan dan materi 

dalam proses penyuluhan ini telah disapkan oleh penyelenggara dan final. 

Unsur atau pihak yang dianggap mewakili masyarakat juga berasal dari elit yang ada di 

dalam desa yakni mereka Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala Dusun/Ketua RW, Ketua RT, 

tokoh masyarakat (pemuka agama, tetua adat), serta stakeholder lainnya bilamana dipandang 

perlu. Semestinya kehadiran perempuan dan mereka yang miskin dan tidak bertanah dihadirkan 

dalam penyuluhan untuk memperoleh informasi langsung dan memahami mekanisme yang 

memungkinkannya mengakses tanah. 

Masyarakat juga semestinya dapat ikut berpartisipasi dalam proses pemetaan dan 

pengukuran namun dalam kenyataannya sama sekali tidak dilibatkan seluruh dikerjakan oleh 
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pemerintah yang malah boleh dibantu oleh pihak ke tiga (profesional atau konsultan). Tapi 

rakyat yang berkepentingan tidak memperoleh peran dalam proses ini. 

 

4. Dualitas Dalam Proses Redistirbusi Tanah 

Persoalan mendasar yang dihadapai dalam proses redistribusi tanah, sekaligus 

menjadi kendala utama adalah dualitas dalam segala macam pengurusan yakni tanah-tanah 

yang akan diredistribusi di luar kehutanan diproses melalui GTRA sementara tanah-tanah 

dalam kehutanan diproses melalui PPTKH. Sementara beberapa masalah dalam PPTKH ini 

tanah-tanah bisa dilepas selalu merujuk pada peraturan yang terkait kehutanan. Dalam proses 

pelepasan kawasan hutan seringkali basis data yang digunakan untuk melakukan verifikasi 

sebelum turun ke lapangan adalah tutupan lahan hutan berbasiskan citra yang sepenuhnya 

dilakukan oleh pihak KLHK jika gagal dalam proses ini dalam arti tanah yang diusulkan 

sebagai objek TORA jika dilihat dari citra tutupannya masih hijau maka tidak akan diverifikasi 

ke lapagan. Hal ini menjadi sangat bermasalah pertama karena indikator citra yang dipakai 

tidak diketahui citra tahun berapa. Sementara kondisi lapangan terus mengalami perubahan 

setiap saat oleh sebab itu proses perubahan atau pelepasan kawasan hutan mesti didasarkan 

pada kondisi eksistin atau verifikasi langsung ke lapangan bukan melalui citra satelit. 

 

5. Perjalanan Redistribusi Tanah Indonesia dari Semangat Berkoperasi 

ke Korporasi 

Pada bagian ini yang menjadi titik perhatian saya adalah dibolehkanya badan hukum 

yang selama ini dikenal dekat dengan korporasi atau bagian dari korporasi itu sendiri seperti 

perseroan terbatas (PT) dan yayasan untuk menjadi subjek penerima TORA. Padahal dalam 

UUPA telah jelas badan hukum tidak diperkenangkan memiliki tanah karena telah memperoleh 

hak-hak lainya seperti HGU dan HGB. Badan hukum memungkinkan mempunyai tanah 

dengan pengecualian untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Namun dalam perpres 86 tidak 

ada pemberian catatan pengecualian seperti itu semua subjek setara dan berhak memperoleh 

tanah hasil redistribusi. 

Padahal, jika alasannya untuk mengakomodir kepentingan sosial maka badan hukum 

diperkenankan menjadi subjek penerima TORA maka cukup lembaga yang berbadan hukum 
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berupa koperasi atau badan usaha milik desa. Perseroan dan Yayasan semestinay dikeluarkan 

sebagai subjek. Selanjutnya “Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama” untuk 

mengakomodir masyarakat tertentu yang mengelolah tanah secara komunal juga harus ada 

kriteria yang jelas, masyarakat seperti apa yang boleh membuat kelompok dan mengakses 

TORA untuk menghindari free rider. 

Mekanisme pemberdayaan pasca redistribusi juga sangat berbeda. Mekanisme yang ada 

saat ini disbeut Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat yag teridiri dari dua bentuk Akses 

Mengikuti Aset dan sebaliknya Aset mengikuti Aset namun semangatnya sama kurang lebih 

dilaksanakan berbagai macam kegiatan yang nantinya akan didampingi oleh berbagai dinas 

terkait termaksud perbankan. Salah satu hal penting dalam proses pemberdayaan ini adalah 

Permodalan Akses merupakan pemberian permodalan dibutuhkan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan usaha, antara lain melalui penjaminan sertipikat hak atas tanah untuk 

memperoleh kredit perbankan. 

Jadi salah satu pokok dari item pemberdayaan ini adalah mengajari petani terlibat 

memoneteresasi hak atas tanahnya melalui penjaminan sertifikat hak milik ke lembaga 

perbankan. Sehingga suka tidak suka petani terhubung dengan sistem keuangan internasional 

(perbankan) yang kompleks serta menerapkan rente (bunga bank) yang sangat mungkin 

berdampak sebaliknya bagi sistem penghidupan petani yakni pembentukan utang baru yang 

harus dibayar bulanan. Alih-alih memperdayakan malah kemungkinan yang terjadi adalah 

ketergantungan. 

Kebijakan ini jauh berbeda dengan upaya pemberdayaan petani pasca redistribusi yang 

terjadi pada tahun 60’an. sistem koperasi menempati posisi penting untuk memajukan 

kehidupan petani. Bahwa setiap yang menerima tanah hasil redistribusi harus memenuhi 

beberapa kewajiban di antaranya adalah menjadi anggota koperasi. Sistem pembayaran (ganti 

rugi misalnya) dilakukan melalui koperasi dan ada dan awajib yag menjadi pinjaman nanti 

boleh diakses setelah satu tahun berlalu. Hal ini tentu berkebalikan dengan sistem kredit yang 

berarti utang dan membayar bunga atas pinjaman pokok. Sementara mekanisme koperasi lebih 

dekat dengan saving dan pengelolaan sumber daya secara bersama. Jika memang 

membutuhkan pembiayaan lebih maka peminajmannya melalui koperasi. 

Di masa lalu pembuatan koperasi menjadi wajib sebagaimana tertuang dalam PP nomor 

224 TAHUN 1961 pasal Pasal 17 bagian 1 bahwa Di tiap-tiap desa atau daerah yang setingkat 

dengan itu dimana belum ada koperasi pertaniannya, dibentuk koperasi pertanian antara buruh- 
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buruh tani, pemilik-pemilik alat pertanian dan pemilik-pemilik tanah pertanian, terutama yang 

mempunyai tanah 2 hektar atau kurang. Jadi terdapa rezin yang jauh berbeda di masa lalu dan 

saat ini. dulu mengupayakan pemberdayaan melalui koperasi kini lebih dekat dengan rezim 

korporasi, terutama finansialisasi. 

Masalah lainnya masih eksisnya dualitas dalam proses redistirbusi tanah. selalu saja 

ada dua lembaga berbeda atau masih bersifat sektoral. Hal ini dapat dilihat dari lembaga yang 

mengurusi redistribusi untuk tanah di luar kehutanan dan di kehutanan. selnajutnya yang 

menetapkan antara subjek dan objek TORA juga pihak yang berbeda. 

 

 
6. Penutup 

 
Secara umum persolan distribusi tanah Indonesia hari ini jika ditilik dari semangatnya 

masih belum sepenuhnya beorientasi pada upaya penciptaan penguasaan dan kepemilikan 

tanah yang berkeadilan. Posisi mereka yang termarginalkan seperti perempuan, warga miskin, 

dan petani tak bertanah belum nampak dalam skema RA. Perombakan sebarand penguasaan 

dan kempeilikan tanah melalui program redistribusi tanah masih belum kuat. Sementara secara 

terselubung, kemungkinan pemberian akses penguasaan tanah kepada yang tidak berhak sangat 

mungkin terjadi selama subjek penerima TORA tidak mengalami perbaikan bukan hanya 

dengan diamsukkanya TNI, Polisi dan PNS namun juga dengan dibolehkannya Perseroan 

Terbatas dan Yaysan menjadi subjek penerima TORA. Pasca redistribusi upaya pemberdayaan 

melalui monetesasi yang terhubung langsung dengan lembaga keuangan. Hal in berbeda jauh 

dengan yang terjadi di masa lalu dimana pasca redistrbusi yang dilauakn adalah penguatan 

koperasi tani. 

Proses distribusi juga masih sangat top down. Semua telah terencana dari atas, ruang 

bagi rakya untuk turut berpartisipasi ada namun snagat kecilatau beum di maksimalkan. 

Persoalan lain yang dihadapai msalah kelembagaan yang masih sangat penjang. Dalam proses 

pendistribusian tanah antara yang kehutanan dan non kehutanan prosesnya berbeda, jalur dan 

mekanismenya juga tidak sama masih berdasarkan pada UU kehutanan. Belum ada upaya 

memperpendek jalur atau jarak dalam rangka melepaskan atau mengubah status kawasan hutan 

demi untuk kepentingan RA. 

Redistribusi tanah untuk kepentingan pertanian dan non pertanian juga berbeda dan 

sejauh ini belum ada mekanisme atau peraturan terkait RA non-pertanian. Selanjutnya terdapat 
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perbedaan kelembagaan yang menetapkan objek dan subjek tanah yang akan didistribusikan. 

Sehingga penetapan subjek dan objek melalui dua pintu yang berbeda. Penetapan objek 

diterbitkan oleh kepala kantor wilayah BPN provinsi setempat melalui surat keputusan yang 

didasarkan apda berita cara sidang PPL. Sementara penetapan subjek penerima TORA 

ditetapkan oleh bupati/ walikota didasarkan pada sidang PPL. Jadi meskipun subjek-objek ini 

keduanya didasarkan pada hasil sidang PPL namun kemudian ditetapkan oleh pihak yang 

berbeda menunjukkan mekanisme penetapan subjek-objek TORA yang belum 

disederhanakan. Pelibatan kelembagaan/ aktor terlalu banyak di level pemerintahan namun 

peluang rakyat, organisasi massa tani, petani untuk berpartisipasi masih sangat kabur. 
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