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A. Pendahuluan  

Tanah bukan sekedar alas berpijak manusia dalam berjalan. Tanah lebih dari itu. Hal 

yang perlu diketahui, bahwa tanah merupakan tempat mineral berada. Tanah berguna 

sebagai media tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa tanaman yang hidup 

diatas tanah, dapat dimanfaatkan oleh hewan untuk dikonsumsi. Namun akal yang 

dimiliki manusia, mampu mengelola dan memanfaatkan luas bidang tanah menjadi 

suatu lahan produksi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara bercocok tanam. Hal itu 

bertujuan, untuk menghasilkan tanaman sebagai sumber pangan. Apabila hasil dari 

lahan produksi berlimpah ruah, sebagian dari hasil tersebut akan dijual, sehingga 

menjadi sumber pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagai modal 

untuk bercocok tanam kembali. Pada akhirnya pola tersebut, menjadi siklus kehidupan 

manusia dalam bertahan hidup.  

Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tanah sebagai lahan produksi juga dilakukan 

oleh masyarakat Indonesia. Tidak heran jikalau Indonesia dikenal sebagai Negara 

Agraris. Julukan tersebut memiliki arti bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia, 

bekerja sebagai seorang Petani atau melakukan kegiatan bercocok tanam. Kegiatan 

tersebut dilakukan oleh Petani Indonesia dengan cara menjadikan tanah sebagai lahan 

produksi yang menghasilkan tanaman pertanian atau tanaman perkebunan. Oleh karena 

itu, tanah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan Petani untuk dikuasai dan 

dimiliki. Sebab tanah sebagai lahan produksi menjadi sumber pangan dan sumber 

pendapatan, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.  

Pada kenyataannya terdapat Petani dengan besaran penguasaan dan pemilikan tanah 

yang luas dan terdapat pula Petani dengan penguasaan dan pemilikan tanah yang 

sempit. Besaran tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Petani sebagai lahan produksi, 

tentu berbanding lurus dengan hasil produksi yang didapatkan Petani itu sendiri. 

Apabila tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Petani begitu luas maka hasil produksi 

sebagai sumber pangan dan pendapatan juga berlimpah. Sebaliknya, apabila tanah yang 

dikuasai dan dimiliki oleh Petani begitu sempit, maka secara logika hasil produksi 

sebagai sumber pangan dan pendapatan juga sedikit. Perbedaan besaran tanah yang 

dikuasai dan dimiliki Petani menandakan adanya ketimpangan sekaligus berpengaruh 

terhadap tingkat kemakmuran atau kemiskinan. 

“Sitorus (1998) mulai menyusun proposisi sosiologi kemakmuran sebagai bangunan sosiologi 

terapan mengacu pada gagasan sosiologis Sajogyo, yaitu: kemakmuran/ kemiskinan sebagai 

konstruksi sosial yang bersifat struktural, keadilan alokasi sumberdaya ekonomi, solidaritas 

sosial dalam gerakan sosial, dan pengembangan ruang partisipasi yang setara”.1 

 
1 Sitorus, Sitorus,“Menuju sosiologi kemakmuran:mencari kerangka untuk pemikiran sosiologis Sajogyo” 1998. 

Dalam Amir Mahmud,”REKONSTRUKSI PEMIKIRAN SAJOGYO TENTANG KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF 

AGRARIA KRITIS” BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 5, no. 1, hal . 101. 
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Namun, permasalahan tidak terhenti disitu saja. Petani juga kerap kali mengalami 

sengketa tanah terkait ketidakjelasan dan ketidakpastian penguasaan dan pemilikan 

tanah dari berbagai pihak, sehingga menimbulkan konflik agraria. Pada akhirnya, 

ketimpangan dan konflik agraria menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia, 

sebagai Negara Agraris.  

Terdapat salah satu upaya dalam memecahkan persoalan tersebut guna meningkatkan 

kemakmuran dan mengentas kemiskinan serta menyelesaikan konflik agraria, yaitu 

dengan melakukan kebijakan agraria, misalnya Reforma Agraria (RA). Sebenarnya, 

pengupayaan RA bukan hal baru dalam usaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia, khususnya kepada petani. 

“Membahas kebijakan agraria biasanya mendorong kita untuk melihat dari dua sisi, pertama, 

apa sajakah yang ternyata membuahkan suatu situasi sedemikian rupa sehingga akhirnya 

dipandang perlu untuk melaksanakan kebijakan agraria tertentu, atau dengan kalimat lain, latar 

belakang apakah yang mendasari lahirnya kebijakan agraria; dan kedua, kita juga dapat melihat 

sisi lainnya yaitu, seandainya kebijakan agraria tertentu, misalnya Reforma Agraria 

dilaksanakan, apa sajakah yang diperlukan untuk menampung dampaknya”.2 

Dua sisi yang perlu dilihat, baik latar belakang dan memfikirkan dampak yang harus 

ditanggung bukanlah perkara mudah. Apalagi jika selama ini keseriusan kebijakan 

agraria selalu mengalami perubahan sewaktu-waktu. Namun, bukan berarti tidak bisa 

dalam mencapai RA sejati, melainkan perlu usaha yang lebih diiringi dengan 

konsistensi dan andil dari berbagai lapisan, baik masyarakat dan pemangku jabatan di 

negeri ini.  

 
“Apabila kita mencermati sejarah perjalanan bangsa Indonesia, kita dapat temukan bahwa di 

samping terdapat urgensi pelaksanaan reforma agraria, juga berlangsung berbagai dinamika 

sosial-politik yang menjadikan pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia menghadapi 

berbagai dilema”.3 

 

Sudah menjadi suatu hal yang dapat dipahami bersama, bahwa politik sebagai cara 

memperebutkan kekuasaan dan mengakomodasi kepentingan. Hal itu memang menjadi 

hambatan dalam pencapaian RA. Pergantian kepemimpinan selalu tidak mengalami 

kelanjutan perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta 

kemakmuran. Salah satunya dalam hal mencapai RA sejati. Sehingga dampak yang 

ditimbulkan adalah semakin bias garis haluan negara dalam mencapai cita-cita 

nasional, justru malah terkesan jalan ditempat.  

Tulisan ini merupakan kajian analisis dalam melihat pelaksanaan program-program 

kebijakan agraria dalam mewujudkan RA Indonesia. Pelaksanaan program-program 

kebijakan agraria dalam mewujudkan RA sebenarnya sudah begitu sistematis, dari 

tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Namun, banyak juga catatan evaluasi terkait 

 
2  Gunawan Wiradi, Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir : Edisi Revisi (Jawa Barat : Sajogyo 

Institute, Akatiga dan Konsorsium Pembaruan Agraria), hal. 65. 
3 IbidI. Hal. 122. 
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program-program sebelumnya yang sudah diimplementasikan karena tidak sesuai 

harapan masyarakat, khususnya Petani. Terdapat pandangan bahwa RA sejati bukan 

sekedar membagikan sertifikat tanah. Pasca pembagian sertifikat justru lebih perlu 

difikirkan lebih lanjut terkait bagaimana pada akhirnya Petani mampu dengan sebaik-

baiknya menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya. Selain itu, 

peningkatan kemakmuran dan pengentasan kemiskinan serta penyelesaian konflik juga 

perlu menjadi target yang harus dicapai.  

Penulis akan menganalisis pelaksanaan dan capaian serta evaluasi dari program-

program pelaksanaan kebijakan agraria selama berjalannya kepemimpinan Presiden 

Joko Widodo. Terutama menelusuri isu RA di wilayah Provinsi Jawa Timur dan 

Kabupaten/Kota didalamnya. Mulai dari pelaksanaan program-program kebijakan 

agraria, seperti Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan 

Tanah (IP4T), Pendaftaraan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Penyelesaian 

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH)serta Peraturan Presiden (Perpres) 

No. 86 Tahun 2018 Tentang RA 

B. Program-program dalam Kebijakan Agraria  

Presiden Jokowi kembali mencanangkan kebijakan agraria yang mana memiliki target 

9 juga hektar ditambah 18 ribu bidang dalam Reforma Agraria yang ingin dicapai. 

Dalam mencapai hal itu Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan 

Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma 

Agraria (RA). Pasal 1 Ayat 1 dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa “Reforma 

Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan 

penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia”.4 Hal itu menandakan bahwa RA 

masih belum mencapai wujud sejatinya terbukti dengan hadirnya Perpres ini. Padahal 

sebelumnya, beberapa program telah dilaksanakan sebagai kebijakan agraria untuk 

mencapai RA, seperti IP4T, PTSL dan PTTKH. 

a. Mandat Perpres No. 18 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria 

Dalam penyelenggaraan RA, Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang RA 

memberikan mandat agar dibentuk Tim Reforma Agraria Nasional. Tugas dari 

Tim Reforma Agraria Nasional, tertuang didalam Pasal 18 Ayat 2. Tim 

Reforma Agraria Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

a. menetapkan kebijakan dan rencana Reforma Agraria; 

b. melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan 

Reforma Agraria. 

 
4https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bbacac0df0d6/peraturan-presiden-nomor-86-tahun-2018 

(Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2020, Pukul 09.42 WIB). 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bbacac0df0d6/peraturan-presiden-nomor-86-tahun-2018
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c. melakukan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan Reforma Agraria.5  

Tim Reforma Agraria Nasional dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh tim 

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Gugus ini sebagai perpanjangan garis 

koordinasi dari Pusat hingga daerah. Maka dari itu, pembentukan GTRA 

meliputi tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. GTRA pada setiap 

tingkatan diharapkan menjalani koordinasi yang baik guna memperkuat 

kapasitas pelaksanaan RA di masing-masing wilayah Provinsi atau 

Kabupaten/\kota. Selain pembentukan GTRA, agenda lain yang penting untuk 

segera dilaksanakan adalah melakukan identifikasi potensi Tanah Objek 

Reforma Agraria (TORA) dan potensi areal yang diusulkan sebagai lokasi 

Perhutanan Sosial.6 Hasil dari TORA yang sudah ditetapkan akan diredistribusi 

atau dilegalisasi bagi siapapun yang memenuhi persyaratan dalam menerima 

TORA. Oleh sebab itu, pemerintah pusat memang berharap GTRA segera 

dibentuk dalam tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

b. Pembentukan GTRA di Jawa Timur  

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Maret 

2019, terbentuklah GTRA tingkat Provinsi Jawa Timur. Program Reforma 

Agraria di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan melalui integrasi penataan aset 

dan akses dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.7 

Hal itu sesuai dengan apa yang dimaksud RA dalam Perpres No. 86. Selain 

melakukan identifikasi TORA baik itu dalam tingkat Provinsi maupun 

Kabupaten kota. GTRA memiliki tugas dalam memfasilitasi penangan sengketa 

dan konflik agraria. Penanganan yang dimaksud ialah sengketa dan konflik 

agraria masa lalu maupun yang akan muncul akibat RA maupun perhutanan 

sosial.8 

Pelaksanaan GTRA memang perlu keterlibatan semua pihak. Sebab, dalam hal 

ini menjadi tanggung jawab lembaga terkait, khususnya pemimpin daerah 

setempat. Koordinasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat Pusat, 

Provinsi dan |Kabupaten/Kota. GTRA Jatim juga membentuk Tim Pelaksana 

Harian sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi tanggal 4 

April 2019 yang terbagi menjadi satuan tugas penataan aset reform dan satuan 

tugas pengembangan akses reform.9 Tanpa terkecuali, peran masyarakat 

 
5 Ibid.  Pada Tanggal 2 Agustus 2020, Pukul 21.24 WIB. 
6 http://ksp.go.id/jawa-timur-siapkan-reforma-agraria-dan-perhutanan-sosial/index.html (Diakses Pada Tanggal 3 

Agustus 2020, Pukul 06.21 WIB). 
7SPB, “Provinsi Jawa Timur Rapatkan Barisan Gugus Tugas Reforma Agraria”, 

http://www.sinarpagibaru.id/berita/detail/Provinsi_Jawa_Timur_Rapatkan_Barisan_Gugus_Tugas_Reforma_Agra

ria (Diakses Pada Tanggal 3 Agustus 2020, Pukul 06.31 WIB). 
8 http://ksp.go.id/jawa-timur-siapkan-reforma-agraria-dan-perhutanan-sosial/index.html (Diakses dari Pada 

Tanggal 3 Agustus 2020, Pukul 06.45 WIB). 
9 SPB, Op.Cit. 

http://ksp.go.id/jawa-timur-siapkan-reforma-agraria-dan-perhutanan-sosial/index.html
http://www.sinarpagibaru.id/berita/detail/Provinsi_Jawa_Timur_Rapatkan_Barisan_Gugus_Tugas_Reforma_Agraria
http://www.sinarpagibaru.id/berita/detail/Provinsi_Jawa_Timur_Rapatkan_Barisan_Gugus_Tugas_Reforma_Agraria
http://ksp.go.id/jawa-timur-siapkan-reforma-agraria-dan-perhutanan-sosial/index.html
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sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan RA melalui GTRA. Apabila semua itu 

terlaksana dengan baik maka akan tercipta juga keseimbangan dalam 

pelaksanaannya disetiap tingkatan GTRA. Tetapi, nampaknya pelibatan unsur 

masyarakat tidak tertuang dalam GTRA Provinsi Jatim. Hal itu dapat dilihat 

dari respon Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 

Jatim yang menanggapi GTRA Provinsi Jatim. Muhammad Izzudin 

mengatakan “Tidak adanya keterlibatan unsur masyarakat di GTRA Jatim 

cukup disayangkan, mengingat mandat dari Perpres RA tersebut adalah 

pelibatan unsur masyarakat atau akademisi dalam kerja-kerja GTRA itu 

sendiri”.10 

Namun, terbentuknya GTRA tingkat Provinsi belum diikuti pembentukan 

GTRA diberbagai wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. hanya beberapa 

Kabupaten/Kota wilayah Jatim  yang telah membentuk GTRA tingkat daerah, 

seperti Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Terlihat bahwa andil 

pelaksanaan RA memang belum dapat dilakukan secara serentak. Padahal 

masyarakat dalam hal ini menaruh harapan tinggi terkait GTRA masing-masing 

daerah dapat menentukan TORA dan menentukan subyek RA dalam artian 

yang  berhak menerima distribusi tanah atau legalisasi tanah.  

c. Pelaksanaan IP4T di Jawa Timur 

Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

merupakan program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan 

Pertanahan Nasional. Program tersebut adalah tahap awal untuk menuju 

sertifikasi tanah yang dimiliki masyarakat. Melalui Program ini sebidang tanah 

akan menjadi tercatat dan diakui penggunaannya oleh Kementrian Agraria dan 

Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional walaupun hanya sekedar peta bidang 

tanah yang tersirat dalam sebuah peta.11 

Langkah ini sebagai suatu tahapan proses menuju PTSL dalam pendaftaran 

tanah yang sudah diinventarisasi yang nantinya akan disertifikasi. Pelaksanaan 

IP4T yang bertujuan untuk pelaksanaan PTSL menghasilkan klasifikasi kondisi 

dalam pertanahan masyarakat. Kabupaten Madiun adalah salah satu contoh 

daerah yang berhasil melaksanakan IP4T dengan inovasi IP4T Partisipatif. 

Kepala BPN Kabupaten Madiun, Budi Martono, mengatakan ide inovasi IP4T 

 
10 Admin, “KPA Wilayah Jawa Timur Sikapi Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi”, 

http://kpa.or.id/media/baca/peristiwa/470/KPA_Wilayah_Jawa_Timur_Sikapi_Pembentukan_Gugus_Tugas_Refo

rma_Agraria_Provinsi./ (Diakses Pada Tanggal 4 Agustus 2020,  Pukul 21.34 WIB). 

 
11 Suryanto, “Apa itu IP4T?” https://www.kalitekuk-semin.desa.id/first/artikel/161-APA-ITU-IP4T-- (Diakses 

Pada Tanggal 3 Agustus 2020, Pukul 10.11 WIB). 

https://jatim.tribunnews.com/tag/bpn-kabupaten-madiun
http://kpa.or.id/media/baca/peristiwa/470/KPA_Wilayah_Jawa_Timur_Sikapi_Pembentukan_Gugus_Tugas_Reforma_Agraria_Provinsi./
http://kpa.or.id/media/baca/peristiwa/470/KPA_Wilayah_Jawa_Timur_Sikapi_Pembentukan_Gugus_Tugas_Reforma_Agraria_Provinsi./
https://www.kalitekuk-semin.desa.id/first/artikel/161-APA-ITU-IP4T--
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Partisipatif muncul setelah mendapat target untuk mendata 64.000 bidang tanah 

oleh Kementerian ATR/BPN kepada BPN Kabupaten Madiun.12 

Kabupaten Madiun memang menjadi percontohan dalam pelaksanaan IP4T. 

inovasi yang diberikan begitu konkrit guna melaksanakan program IP4T secara 

partisipatif. Dari hasil IP4T Partisipatif akan didapatkan data primer semacam 

sensus tanah, di antaranya kepemilikan, penguasaan, pajak, tata ruang, 

pemanfaatan, nilai tanah, hingga potensi sengketa tanah.13  

Langkah inovasi yang dilakukan Kabupaten Madiun menjadi percontohan bagi 

daerah lain apabila ingin mencapai hasil yang maksimal dalam 

menyelenggarakan program IP4T. Rekapitulasi Pendataan IP4T Partisipatif 

Kabupaten Madiun Tahun 2018 menyebutkan, dari 15 kecamatan, sudah 

terinventarisasi sejumlah 138.786 bidang tanah dari total 407.124 bidang tanah 

yang ditargetkan dalam program IP4T Partisipatif. 14 Komitmen dalam 

pelaksanaan program ini memang menjadi tantangannya. Peran lembaga antar 

lembaga terkait dan pemerintahan daerah perlu bersinergi, guna mencapai tujuan 

bersama demi tercapainya tujuan. 

d. Pelaksanaan PTSL di Jawa Timur 

Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan tahapan berikutnya dari IP4T. 

Program tersebut yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan 

wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan 

perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.15 Selama ini sengketa 

dan konflik agraria menjadi hambatan dalam program-program kebijakan 

agraria di Indonesia. dengan adanya program PTSL akhirnya memberi 

kejelasan dan kepastian pihak dalam memiliki buktu penguasaan dan pemilikan 

tanah secara legal.  

Setelah tanah diukur, maka akan dilakukan permohonan untuk kelengkapan 

penerbitan sertifikat, seperti adanya NIK dan tidak adanya kasus sengketa.16 

Banyak yang beranggapan, bahwa Program ini dinyatakan berhasil dalam Era 

 
12 Rahadian Bagus, “Inventarisir Tanah di Desa-desa, BPN Libatkan Tentara dan Polisi”, 

https://jatim.tribunnews.com/2018/03/07/inventarisir-tanah-di-desa-desa-bpn-libatkan-tentara-dan-polisi?page=2. 

(Diakses Pada Tanggal 3 Agustus 2020, Pukul 10.25 WIB). 

13 Ibid.  
14 Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Dalam Pertiwi Liliyani dkk, “INVENTARISASI PENGUASAAN, 

PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T) PARTISIPATIF DI KABUPATEN 

MADIUN”. Jurnal Tunas Agraria. Vol. 3 No. 2, hal 170.  
15 Maroli, “Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target”, 

https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-

target/0/artikel_gpr (Diakses Pada Tanggal 3 Agustus 2020, Pukul 10.43 WIB). 
16 Fatimatuz Zahro, “BPN Jatim: 1,7 Juta Bidang Tanah Program PTSL Rampung 2019 Ini, 2020 Targetkan 2 

Juta Bidang Tanah”, https://surabaya.tribunnews.com/2019/09/19/bpn-jatim-17-juta-bidang-tanah-program-ptsl-

rampung-2019-ini-2020-targetkan-2-juta-bidang-tanah. (Diakses Pada Tanggal 5 Agustus 2020, Pukul 01.43 

WIB). 

https://jatim.tribunnews.com/tag/bpn-kabupaten-madiun
https://jatim.tribunnews.com/2018/03/07/inventarisir-tanah-di-desa-desa-bpn-libatkan-tentara-dan-polisi?page=2
https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr
https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr
https://surabaya.tribunnews.com/2019/09/19/bpn-jatim-17-juta-bidang-tanah-program-ptsl-rampung-2019-ini-2020-targetkan-2-juta-bidang-tanah
https://surabaya.tribunnews.com/2019/09/19/bpn-jatim-17-juta-bidang-tanah-program-ptsl-rampung-2019-ini-2020-targetkan-2-juta-bidang-tanah


7 
 

kepemimpinan Joko Widodo sebagai langkah mewujudkan RA. Bahkan untuk 

2020 mendatang, pihaknya akan menerbitkan sertifikat untuk 2 juta bidang 

tanah di Jawa Timur.17 Jika dilihat memang program PTSL dapat dinilai sebagai 

langkah RA yang nyata, sebab outputnya berupa sertifikat tanah yang diterima 

oleh masyarakat. Pencapaian penyelesaian bidang tanah di wilayah Jatim 

malahan begitu seperti sebuah kompetisi. Hal itu dapat dilihat bahwa 

Kabupaten Gresik menempati urutan pertama, disusul Kabupaten Bojonegoro 

pada urutan kedua dalam hal menuntaskan secara lengkap sertifikat ha katas 

tanah.18 IP4T yang selaras dengan kebutuhan PTSL begitu dengan mudahnya 

dijalankan diberbagai daerah. Optimisme juga turut dirasakan dari daerah yang 

sudah menjalani sebelumnya dan bahkan melebuh target yang ditentukan. 

Sehingga pantas target Provinsi Jatim ditahun ini ingin menuntaskan sertifikasi 

ha katas tanah hingga mencapai 2 juta bidang tanah. 

e. Pelaksanaan PPTKH di Jawa Timur 

Pada 6 September 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan 

Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam 

Kawasan Hutan (PPTKH).19 PPTKH berkaitan dengan status hutan. 

Penunjukkan status hutan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu hutan lindung, hutan 

konservasi dan hutan produksi. Adapun pola penyelesaian untuk bidang tanah 

yang dikuasai dan dimanfaatkan dan (atau) telah diberikan hak sebelum bidang 

tanah ditunjuk sebagai kawasan hutan.20  

Langkah yang dilakukan adalah melalui resettlement. Obyek PPTKH adalah 

pemukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, lahan garapan dan dan hutan 

yang dikelola oleh masyarakat hukum adat.21 Program kebijakan PPTK ini 

mmang dinilai sebagai program yang dalam pelaksanaannya begitu sulit. Banyak 

pemukiman, fasilitas sosial (umum) dan tanah garapan dalam kawasan konservasi 

secara sosial, ekonomi, politik sulit dipindahkan.22 Selain itu juga memerlukan 

pengeluaran yang banyak karena terdapat pola resettlement.  

 
17 Ibid 
18 “Bojonegoro Tempati Urutan Kedua PTSL Tahun 2020 se-Jawa Timur”, 

http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/4998/Bojonegoro-Tempati-Urutan-Kedua-PTSL-Tahun-2020-se-

Jawa-Timur.# (Diakses Pada Tanggal 5 Agustus 2020, Pukul 01.56 WIB). 
19 Lusia Arumingtyas,”Presiden Teken Perpres Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan”, 

https://www.mongabay.co.id/2017/09/19/presiden-teken-perpres-penyelesaian-penguasaan-tanah-di-

kawasan-hutan/ (Diakses Pada Tanggal 5 Agustus 2020, Pukul 02.17 WIB). 
20 Ibid. 
21 “Pemerintah Tetapkan Status Kepemilikan 180 Ribu Ha Kawasan Hutan”, 

https://economy.okezone.com/read/2019/01/31/320/2012145/pemerintah-tetapkan-status-kepemilikan-

180-ribu-ha-kawasan-hutan (Diakses Pada Tanggal 5 Agustus 2020, Pukul 02.34 WIB). 
 
22 Lusia Arumingtyas, Op.Cit. 

http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/4998/Bojonegoro-Tempati-Urutan-Kedua-PTSL-Tahun-2020-se-Jawa-Timur.
http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/4998/Bojonegoro-Tempati-Urutan-Kedua-PTSL-Tahun-2020-se-Jawa-Timur.
https://www.mongabay.co.id/2017/09/19/presiden-teken-perpres-penyelesaian-penguasaan-tanah-di-kawasan-hutan/
https://www.mongabay.co.id/2017/09/19/presiden-teken-perpres-penyelesaian-penguasaan-tanah-di-kawasan-hutan/
https://economy.okezone.com/read/2019/01/31/320/2012145/pemerintah-tetapkan-status-kepemilikan-180-ribu-ha-kawasan-hutan
https://economy.okezone.com/read/2019/01/31/320/2012145/pemerintah-tetapkan-status-kepemilikan-180-ribu-ha-kawasan-hutan
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Pada tanggal 11 Juli 2018 di Surabaya. Melalui Surat keputusan Gubernur Jatim 

NOMOR 188/ 365 /KPTS/013/2018, Dr. H. Soekarwo selaku Gubernur Jatim 

periode sebelumnya telah membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi 

Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur.  Putusan 

dalam Surat keputusan tersebut dalam butir kedua menyebutkan bahwa : 

Menugaskan Tim Inventarisasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU, untuk:  

a. melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten / kota;  

b. menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara 

kolektif yang diajukan melalui Bupati / Walikota;  

c. melaksanakan pendataan lapangan;  

d. melakukan analisis terhadap:  

1) Data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam 

Kawasan Hutan; dan/atau 

2) Lingkungan hidup.  

e. merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya 

kepada Gubernur Jawa Timur.  

Namun, penerapan batasan luas kawasan hutan sama atau lebih besar 30%, 

untuk Lampung dan Jawa– yang memiliki hutan kurang 30%–, penguasaan dan 

pemanfaatan tanah tak bisa jalan dengan resettlement.23 Hal itu menandakan 

bahwa Jatim tidak selaras dengan program PPTKH tersebut. 

C. Tinta Merah Program-program Kebijakan Agraria di Jawa Timur 

Reforma Agraria sebagai solusi dalam menyelesaikan ketimpangan, kemiskinan dan 

konflik agraria, patut diperjuangkan hingga titik darah penghabisan. Terutama RA juga 

harus menjadi prioritas dalam pencapaian cita-cita RA. Sebab Jatim menjadi daerah 

dengan letusan konflik agraria tertinggi Program kebijakan agraria sejauh ini 

menghasilkan pencapaian yang dinilai positif bagi yang melaksanakannya. Terdapat 

dari beberapa program yang sulit untuk direalisasikan dan juga terdapat program yang 

begitu mudahnya pencapaian targetnya. Pembuatan peraturan yang mengatur program 

kebijakan agraria patut diapresiasi karena sudah diawali dengan kemauan atau 

keseriusan akan hal tersebut. Namun tentu, pada setiap program yang dilaksanakan 

memiliki catatan-catatan merah sebagai evaluasi dan kritik terhadap program kebijakan 

yang dilakukan, khususnya di wilayah Provinsi Jatim. 

Sebagai catatan awal bahwa disetiap pembentukan gugus tugas dan juga tim pelaksana, 

tidak melibatkan peran masyarakat. Padahal peran masyarakat diperlukan sebagai 

suatu check and balances system. IP4T dan PTSL memang menjadi program yang 

mampu dilaksanakan dengan baik, justru menjadi pelaksanaan yang kompetitif dalam 

melakukan inventarisasi tanah dan legalisasi dalam bentuk pemberian sertifikat. Hal 

 
23 Ibid. 
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yang menjadi sorotan ketika BUMN dan aparat negara seperti TNI masuk dalam 

progam tersebut untuk mendata kepemilikan asset tanahnya. Selain itu yang menjadi 

catatan adalah PPTHK dalam hal ini dalam pelaksanaannya begitu sulit dan 

memerlukan biaya yang besar.  

D. Penutup  

a. Kesimpulan  

RA menjadi suatu tujuan yang harus diwujudkan. Harapan besar dari sebuah 

manifestasi politik, ekonomi dan sosial yang memberikan kesejaheraan 

bergantung didalam perwujudannya. Terhitung sejak dibentuknya Undang-

undang Pokok Agraria, pemimpin negara silih berganti dan kebijakan yang 

dijalankan tidak pernah sama sekali menyentuh perwujudan RA. Sekalipun 

terdapat niatan yang baik dan dapat dikatakan serius dalam pembentukan 

peraturan baru mengenai RA semacam GTRA, PTSL, IP4T dan PPTKH seperi 

yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur.   

Pelaksanaannya hanya dijadikan semacam ruang peningkatan citra wilayah-

wilayah terentu. Bahkan untuk mencari panggung tokoh-tokoh didalamnya. 

Andil masyarakat juga terlalu minim, sebab ruang yang diberikan juga terbatas. 

Regisrasi tanah, hanya sekedar memetakan pertanahan dan cukup diselesaikan 

dengan sertifikasi. Padahal pasca sertifikasi, masyarakat juga memerlukan 

penyuluhan dan pelatihan untuk mengembangkan lahan yang diberikan 

sehingga lebih produktif dan mampu bersaing dengan sistem pasar yang 

menuntut inovasi atau hal-hal baru.  

Pada akhirnya pun, salah satu program lain yang disebut dengan PPTKH hanya 

membuka ruang konflik baru dengan masyarakat yang mendiami wilayah 

hutan. Kejadian semacam ini dapat dikatakan sebagai penggusuran legal 

terhadap masyarakat yang bisa kita sebut juga masyarakat adat yang mendiami 

wilayah hutan. Tampak terlihat seperti feomena yang tak kunjung usai tanpa 

menemui titik terang.  

Memang selebihnya tergantung pada jati diri masing-masing pemimpin yang 

melayani masyarakatnya. Kemauan politik harus menjadi modal awal, itulah 

seharusnya pondasi utamanya. Saat ini dan kedepannya apabila masyarakat 

selalu hanya menjadi sumber suara dan selanjutnya sebagai sumber pemerasan 

serta terus seperti itu siklusnya, tidak ada jalan lain selain kesadaran kolektif, 

dari diri kita, lingkungan sekitar dan masyarakat sebagai basis massa utama. 

Perlu menjadikan kita masyarakat sebagai pihak yang memiliki nilai tawar 

tinggi dan mampu membaca situasi jangka panjang agar tidak kembali sebagai 

sumber pemerasan penguasa. 
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b. Saran 

Atas pemahaman mengenai konsep dasar RA beserta dasar hokum yang sudah 

jelas ada di negara ini. Selanjutnya juga atas dasar segala bentuk kebijakan dan 

tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap manisfestasi RA, jelas terlihat 

tidak ada keberpihakan pemerintah secara konkrit kepada masyarakat. Maka 

penulis menyarankan untuk segera bergerak bersama dalam basis massa akar 

rumput atau masyarakat itu sendiri, guna menyatukan kesadaran kolektif yang 

konkrit dengan pelaksanaannya. Mengorganisir secara baik massa yang hidup 

berkehidupan diatas agraria, menemukan program-program yang memiliki nilai 

tawar tinggi sebagai pembanding kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal 

itu agar tidak lagi kita dalam hal ini masyarakat hanya dimanfaatkan sumber 

suaranya untuk kekuasaan, tapi kita mampu mempengaruhi jalannya 

pemerintahan dengan menyadari secara mendasar bahwasannya tiada 

kekuasaan tanpa adanya masyarakat. Sadarlah akan itu, maka tidak akan mudah 

kita ditipu daya melainkan kita yang memainkan hal tersebut.  
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