POLICY BRIEF

Kebijakan RA : Sebuah Langkah Mundur
dalam Gerakan Reforma Agraria?

Ringkasan Eksekutif
Tingkat kemiskinan Indonesia yang tinggi

Dua lokasi yang pernah diteliti oleh Sajogyo

berdasarkan data Badan Pusat Statistik

Institute, yaitu Badega dan Pasawahan, menjadi

(BPS) menunjukkan bahwa kemiskinan

lokasi implementasi skema redistribusi tanah.

banyak terkonsentrasi di desa-desa. Hal

Namun, reforma agraria di dua lokasi hanya

ini, disebabkan karena hilangnya ruang

berupa sertifikasi tanah tanpa mengatasi

hidup masyarakat akibat industri ekstraktif

ketimpangan, karena tidak adanya proses

yang masuk ke wilayah mereka, dan

registrasi tanah dan menganalisis ketimpangan

menyebabkan ketimpangan akses

terlebih dahulu. Reforma agraria untuk

masyarakat terhadap tanah, sebuah

perwujudan keadilan agraria memerlukan 1)

ketidakadilan agraria. Di rezim Joko

keterbukaan informasi, 2) proses gerakan

Widodo, lahir kebijakan Reforma Agraria

reforma agraria yang benar, 3) inisiatif

dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang

pemerintah menyelesaikan konflik agraria, 4)

dimaksudkan untuk perwujudan keadilan

penambahan luasan reforma agraria, dan 5)

agraria. Skema redistribusi tanah

pendidikan sosial politik serta teknologi

merupakan satu dari dua skema reforma

terbarukan bagi rakyat target reforma agraria.

agraria.
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Pendahuluan

Setelah kemerdekaan Indonesia, diadopsinya
peraturan-peraturan tata kelola sumber daya
agraria dari zaman penjajahan Belanda,
melanggengkan ketimpangan penguasaan sumber
daya agraria, termasuk tanah. Tanah yang
berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang
Dasar 1945 seharusnya dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat, dikuasai
oleh negara untuk kemudian diberikan hak
penggunaannya oleh investor dengan dalih
pendapatan nasional, yang nantinya pendapatan
tersebut dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.
Padahal dalam proses menguasai tanah dan

Terlepas dari indikator kemiskinan BPS yang

penggunaan tanah oleh investor, negara telah

sering salah kaprah melihat kemiskinan,

abai terhadap hak rakyat untuk menguasai dan

kesulitan penduduk desa untuk memenuhi

atau mengelola tanah.

kebutuhan primer, seringkali disebabkan karena
hilangnya ruang hidup masyarakat akibat

Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai

industri ekstraktif yang masuk ke wilayah

ketidakadilan agraria. Sebagian masyarakat

mereka, yang menyebabkan ketimpangan akses

agraris yang menggantungkan hidupnya dari

masyarakat terhadap tanah.

mengelola tanah, harus kehilangan ruang
hidupnya, karena tanah-tanah yang mereka
kelola, dikuasakan kepada investor. Atau dalam
kasus yang lebih buruk, diambil alih oleh
negara atas dasar legalitas. Hilangnya ruang
hidup tersebut mengakibatkan tidak adanya
sumber penghasilan yang mampu diusahakan
oleh masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat
jatuh dalam kemiskinan karena tidak mampu
memenuhi kebutuhan primernya.

Namun, sejak era Reformasi, tepatnya di rezim
Joko Widodo, lahir kebijakan Reforma Agraria
dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang
dimaksudkan untuk pemerataan akses
masyarakat terhadap tanah yang dikuasai
negara. Reforma agraria diartikan sebagai
penataan kembali struktur penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset
dan untuk disertai dengan Penataan Akses

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS),

kemakmuran rakyat Indonesia[1]. Jelas bahwa

jumlah masyarakat miskin di Indonesia sejak

reforma agraria dimaksudkan untuk

2012 hingga 2018 tidak mengalami perubahan

mewujudkan keadilan agraria.

yang berarti, yaitu masih di sekitar angka 27
hingga 29 juta jiwa. Sementara bila dilihat data
per pulau, terlihat bahwa kemiskinan masih
banyak terkonsentrasi di desa- desa.

[1] Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
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Kebijakan Reforma Agraria (RA) dalam era Joko

Melihat lebih jauh dari tujuan awalnya yang

Widodo didasarkan pada TAP MPR RI Nomor

mulia, penting pula menelisik mengenai

IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan

pelaksanaan Kebijakan RA yang diturunkan

Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang

menjadi dua aktifitas, yaitu 1) Penataan Aset

dikeluarkan pada era kepemimpinan Megawati

dan 2) Penataan Akses. Penataan aset di sini

Soekarnoputri. Delapan belas tahun berlalu sejak

diturunkan kembali menjadi dua aktifitas yaitu

dikeluarkan, peraturan tersebut berusaha

redistribusi tanah dan legalitas aset. Di mana

diwujudkan dalam bentuk kebijakan RA. Di

redistribusi tanah melingkupi inventarisir data,

dalam kebijakan tersebut, tanah diposisikan

analisis data, dan penetapan tanah sebagai objek

sebagai objek reforma agraria (TORA) dimana

reforma agraria [2].

masyarakat sebagai subjek penerimanya.

Policy Brief ini dikhususkan melihat
Bila dijabarkan, RA memiliki enam tujuan yang

pelaksanaan reforma agraria yang dijalankan

bisa dijabarkan dari keadilan agraria, yaitu

oleh Joko Widodo dengan skema redistribusi

menyelesaikan sengketa dan konflik,

untuk mengkaji apakah skema tersebut sudah

menciptakan kemakmuran, menciptakan

tepat dan mampu untuk mewujudkan tujuan

lapangan kerja, memperbaiki akses masyarakat

awal dari kebijakan RA. Efektifitas kebijakan

terhadap sumber ekonomi, meningkatkan

RA dapat dilihat melalui ketepatan sasaran

ketahanan dan kedaulatan pangan, serta yang

subjek penerima TORA, apakah unsur-unsur

terakhir adalah memperbaiki dan menjaga

utama redistribusi tanah terpenuhi (transfer

kelestarian lingkungan hidup. Tujuan-tujuan

kesejahteraan, transfer kekuasaan politik, serta

tersebut sesuai dengan permasalahan aktual di

kesadaran kelas), dan apakah kebijakan RA

lapangan, dimana terjadi ketimpangan

mampu menangkap ide besar Reforma Agraria.

penguasaan lahan antara masyarakat dengan
sektor privat (perusahaan), yang biasanya
menyebabkan sengketa atau konflik agraria,
yang biasanya merambat pada hilangnya ruang
hidup masyarakat dan bertambahnya jumlah
rakyat miskin.

Akar Masalah Tata Kelola
Sumber Daya Agraria

Kelemahan tata kelola tanah sebagai sumber
daya agraria mengakibatkan ketimpangan
penguasaan lahan, dimana terjadi polarisasi
penguasaan tanah. Padahal bagi negara-negara
agraris, termasuk Indonesia, masalah tanah
adalah masalah yang fundamental.

Sepanjang sejarah, pemanfaatan tanah
seringkali menimbulkan sengketa karena tanahtanah yang subur semakin dikuasai oleh
segolongan kecil pemilik-pemilik tanah yang
biasanya memiliki kekuatan politik, atau kaum
‘raja uang’ yang merampas tanah petani bagi
pengembangan industrinya [3].

[2] Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Pasal 6 dan 7.
[3] Gunawan Wiradi. Reforma Agraria : Perjalanan Belum Selesai. (Bogor : Sajogyo Institute,
2000)
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Sengketa tersebut tidak bisa dilepaskan dari

Sementara masyarakat, khususnya masyarakat

kesalahan tata kelola tanah di Indonesia, yaitu:

yang disebut miskin di pedesaan, tidak memiliki
modal finansial yang cukup untuk mengakses

1.

Terjadi sektoralisme dalam hal

tanah. Terutama kelas petani menengah, semi

pengatuaran penguasan tanah, misalnya

proletar, apalagi kelas buruh tani yang biasanya

penguasan tanah yang merupakan kawasan

hanya mampu menggarap tanah petani kaya.

hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, sementara perkebunan oleh
Kementerian Pertanian. Dimana akhirnya
terbentuk ego sektoral yang
mengakibatkan tumpang tindih perizinan
dan penguasaan lahan

2.

Negara memberikan izin penguasaan tanah
tanpa mempertimbangakan keadilan
penguasaan lahan dan keadilan ekologis.
Terbukti dari izin penguasaan lahan dalam
skala luas diberikan untuk industriindustri ekstraktif sementara masyarakat
memiliki porsi pengelolaan lahan berskala
kecil

Ditambah dengan mulai masuknya kapitalisme
di desa-desa berbasis pertanian, dimana tanah

3.

Tata kelola sumber-sumber daya agraria
tidak didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria dan TAP MPR
RI Nomor IX/MPR/2001

adalah kebutuhan fundamental. Sistem
kapitalisme telah mengubah relasi sosial dan
kuasa yang memungkinkan atau menghalangi
manfaat dari penggunaan suatu sumber daya
agraria, dalam hal ini adalah tanah. Dalam
tatanan sistem kapitalisme, tanah menjadi

4.

Tata kelola tanah masih mengadopsi
peraturan-peraturan diskriminatif zaman
Belanda, misalnya hak yang dulu dikenal
dengan nama hak erfacht, saat ini dikenal
dengan nama hak guna usaha (HGU) [4].

sasaran perburuan investor untuk
memaksimalkan keuntungan. Tanah telah
bersinonim dengan uang, sementara uang
bersinonim dengan kekuasaan. Lebih banyak
menguasai tanah, berarti lebih banyak uang, dan
lebih berkuasalah orang tersebut [5].

Sementara hadirnya kaum ‘raja uang’ yang
disebutkan Gunawan Wiradi dalam bukunya,

Tanah yang telah bersinonim dengan kekuasaan

tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme

mendorong orang saling bersaing menguasai

yang telah melekat ke sistem ekonomi

tanah. Jadi ketika kapitalisme masuk ke desa

Indonesia, dimana tanah telah dikomodifikasi

dengan basis pertanian, kapitalisme agraria

menjadi komoditas dan diperjual belikan,

membentuk petani yang tadinya subsisten

sehingga hanya dapat dikuasai oleh individu

menjadi petani yang memiliki tujuan

atau kelompok yang memiliki modal.

reinvestasi, akumulasi, dan perluasan skala
usaha melalui hasil produksi pertaniannya.

[4] Boedi Harsono. Hukum Agararia Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.
(Jakara : Penerbit Djambatan, 1961)
[5] Dwi Wulan Pujiriyani, dkk. Land Grabbing, hlm 2.
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Sehingga terjadilah komodifikasi subsistensi
untuk memenuhi hal-hal tersebut[6], yang pada
akhirnya mengantarkan petani kapital tersebut ke
dalam sistem pasar.

Komodifikasi subsistensi telah mengakibatkan
sebagian besar petani yang dulunya mampu
memenuhi kebutuhannya sendiri, menjadi
semakin bergantung pada pasar untuk memenuhi
kebutuhan harian maupun kebutuhan
reproduksinya bertani. Sehingga mereka
semakin bergantung kepada uang[7]. Keadaan
ini menguntungkan bagi petani kaya pemilik
modal yang mampu menumpuk kekayaan dimana
salah satu tujuannya untuk membeli tanah, demi
memperluas skala usahanya. Jarak ketimpangan
penguasaan tanah pun semakin besar.

Nilai tersebut masih sangat kecil bila
dibandingkan dengan luasan yang dimiliki para
kapital di Indonesia. Dari data kajian Forest
Watch Indonesia (FWI) pada tahun 2017 untuk
delapan provinsi besar di Indonesia, luas usaha
kehutanan 16,59 juta hektare, perkebunan sawit
sebesar 9,2 juta hektare, dan pertambangan
seluas 16,1 juta hektare. Artinya, reforma

Usaha Penyelesaian
Ketidakadilan Agraria

agraria hanya memberikan 21,4% persen dari
total luasan yang diberikan pemerintah untuk
para pemodal.

Redistribusi tanah dikatakan sebagai upaya
pemerataan penguasaan tanah antara perusahaan
dengan masyarakat. Ada sebelas kategori tanah
yang dapat diredistribusi, termasuk tanah
terlantar, tanah bekas HGU dan HGB, tanah
hasil sengketa, tanah bekas hak erpacht,
eigendom, dan beberapa kategori lain. Di mana
pembagiannya sebesar 9 juta hektare yang
skema pembagiannya terbagi dua, yaitu melalui
legalisasi aset dan redistribusi tanah.

Legalisasi aset untuk masyarakat yang belum
mendapat sertifikat atas tanahnya, maupun
tanah-tanah transmigrasi yang belum
bersertifikat. Sementara untuk skema
redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektare, dibagi
menjadi redistribusi tanah ex-HGU atau tanah
negara terlantar lainnya, serta pelepasan
kawasan hutan.

Grafik di atas menunjukkan bahwa realisasi
reforma agraria melalui redistribusi tanah sejak
pelaksanaannya di tahun 2015 hingga 2018
hanya mampu merealisasikan sebesar 262.189
hektare, atau 0,05% dari total redistribusi tanah
yang ditargetkan di awal. Padahal menurut data
KPA, sampai 2018 masih ada 410 letusan
konflik dengan luasan mencapai 807.177,613
hektare. Berarti sebenarnya masih banyak
wilayah-wilayah yang berpotensi untuk
dilaksanakan reforma agraria, dan selaras
dengan itu, masih banyak ketimpangan dan
ketidakadilan agraria yang terjadi di seluruh
Indonesia.

[6] Muhtar Habibi, “’Petani’ dalam Lintasan Kapitalisme”, dalam Harian IndoProgress. URL:
https://indoprogress.com/2018/04/petani-dalam-lintasan-kapitalisme/ [Diakses pada 18 April 2018].
[7] Bernstein, Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria, hlm 74.
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Konflik pecah di tahun 1984 ketika petani

Redistribusi Tanah di
Wilayah Berkonflik

Badega yang berusaha mengajukan hak
kepemilikan atas tanah yang mereka garap
sesuai dengan Keputusan UUPA 1960, yang
mengamanatkan bahwa tanah-tanah yang

Contoh ketimpangan penguasaan tanah dan
ketidakadilan agraria dapat dilihat dari kasus
Tanah Badega di Garut, serta kasus Desa
Pasawahan di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa
Barat. Kedua kasus tersebut menunjukkan
ketimpangan penguasaan lahan yang
menyebabkan kemiskinan akibat penguasaan
lahan oleh pemilik modal besar. Serta bagaimana
strategi kebijakan reforma agraria dengan skema
redistribusi tanah berusaha untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut.

Kasus Tanah Badega menunjukkan bahwa

sebelumnya dalam status hak erpfacht berlaku
maksimal selama 20 tahun, dan setelah itu bisa
diperpanjang dengan status HGU (Hak Guna
Usaha). Namun pasal lain mengatur bahwa
tanah yang digarap penduduk statusnya akan
menjadi tanah negara bebas untuk
didistribusikan pada petani penggarap. Namun
negara malah memberikan izin HGU untuk PT
SAM. Konflik sosial yang berujung pada
krimalisasi masyarakat petani di Badega
berujung pada intimidasi hingga klarifikasi,
selama 1986 hingga 2011, atau sampai izin
HGU PT SAM habis.

pemerintah masih mengadopsi peraturan zaman
pendudukan Belanda di Indonesia untuk tata
kelola tanah. Konflik yang berlangsung sejak
awal tahun 1900an dimulai dengan hak erpfacht
yang diberikan oleh Belanda untuk
mengakomodasi perkebunan teh, dilanjutkan
dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) oleh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang kepada
perusahaan perkebunan lagi.

Harapan baru muncul ketika rezim Joko Widodo
di era Reformasi menggadang-gadang
mewujudkan Reforma Agraria melalui kebijakan
Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS).
Proses perjuangan petani Badega membuahkan
hasil, dan masyarakat memperoleh hak untuk
menguasai dan memanfaatkan tanah yang
selama ini memang sudah mereka manfaatkan
untuk menanam tanaman-tanaman pangan dan

Ketidakadilan agraria di Tanah Badega dimulai
sejak lebih dari seratus tahun lalu, yaitu awal
tahun 1900an sejak pendudukan Belanda,
dimana masyarakat dipaksa untuk menanam teh.
Saat Perang Dunia Kedua meletus, dan Belanda
kehilangan kekuatannya, penjajah Jepang masuk
ke wilayah Badega dan meminta masyarakat
menanam tanaman pangan. Kemerdekaan juga
tidak membawa keadilan bagi petani di Badega.
Setelah aset dan perusahaan Belanda
dinasionalisasi, pemerintah malah memberikan
izin kepada PT Sritin untuk menggarap tanah di
Badega, dimana petani harus membayar sewa

pertanian lainnya. Redistribusi tanah hanya
dianggap sebagai legal statement dimana
masyarakat bisa merasa aman untuk bertani
tanpa ada ancaman dari luar.

Petani Badega melalui Serikat Petani Badega
(SPB) membuat peraturan bahwa tanah dibagi
secara merata sesuai yang dikelola oleh
masyarakat dengan syarat maksimal
kepemilikan tanah per orang adalah 2 hektare
dan tanah tidak boleh absentee. Tanah yang
dibagikan merupakan tanah ex-HGU PT SAM,
seluas 383 hektare.

tanah untuk menanam. Tanah di Badega juga
sempat berpindah-pindah menjadi kepemilikan
pribadi sebelum disita negara dan diberikan
HGU kepada PT Surya Andaka Mustika (SAM).
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Di Garut, kasus yang dialami masyarakat Desa

Kedua, tidak adanya pendidikan sosial-

Pasawahan tidak jauh berbeda. Ketidakadilan

pertanian terhadap petani mengakibatkan

agraria mulai dirasakan petani Desa Pasawahan

setelah proses sertifikasi tanah, petani sudah

ketika masa kolonialisme Belanda di Indonesia,

merasa aman dan tidak menyadari masih adanya

yaitu tahun 1916, melalui hadirnya perkebunan

ketimpangan penguasaan lahan, karena aktor

karet yang diinisiasi Belanda. Kemerdekaan juga

penguasanya adalah petani juga, dari kalangan

tidak mengubah keadaan petani Pasawahan,

mereka sendiri. Pemerintah seharusnya dapat

karena di masa Orde Baru, petani harus bekerja

berperan untuk menginisiasi program

bertani dan menjadi buruh sadap hanya untuk

pendidikan sosial-pertanian bagi petani.

memenuhi kebutuhan harian. Perbedaannya

Melengkapi pendidikan sosial-pertanian, untuk

dengan kasus Tanah Badega adalah, petani

mengikuti perkembangan teknologi, pendidikan

Pasawahan harus menghadapi dua perusahaan

dan akses petani terhadap teknologi pertanian

perkebunan di dua lokasi, yaitu satu dengan

juga diperlukan.

Perhutani, dan satu lagi dengan PT Cipicung.

Memberi keamanan bagi petani untuk mengelola
Di bawah panji Serikat Petani Pasundan (SPP),

tanah tidak cukup, negara perlu memberikan

Organisasi Tani Lokal (OTL) di Pasawahan

keamanan proses dari hulu ke hilir. Pengenalan

berjuang melawan okupasi perusahaan.

pada sistem pasar serta memberi kemudahan

Kebijakan RA memberikan harapan baru bagi

akses terhadap modal adalah hal yang penting

masyarakat untuk merasakan keamanan dalam

untuk diberikan kepada petani. Dengan

mengelola lahannya. Tanah-tanah yang sudah

demikian, petani akan mampu mengambil

dikelola oleh petani Pasawahan mendapat legal

kendali terhadap harga-harga produk yang

standing dengan sertifikat tanah yang dibagikan

mereka produksi.

melalui skema redistribusi tanah.
Kapitalisme masuk desa, ketimpangan
penguasaan lahan, ketidaksadaran akan kelas,

Gagalnya Redistribusi Tanah,
Gagalnya Reforma Agraria

serta terbatasnya akses petani terhadap modal
dan pasar, membentuk sebuah sistem yang
melanggengkan ketidakadilan agraria dan
kemiskinan di pedesaan. Reforma agraria
melalui skema redistribusi tanah akhirnya hanya

Kebijakan reforma agraria yang memberikan

jatuh ke tindakan melegalkan pengelolaan

keamanan bagi petani untuk mengelola tanah

tanah, atau sertifikasi tanah belaka, karena

seperti dua contoh kasus di Badega dan

ketidakadilan agraria masih mewujud di

Pasawahan, adalah seperti gunung es. Ada

masyarakat yang menjadi sasaran redistribusi

sebongkah masalah besar yang berdiam di

tanah. Kegagalan dari gerakan reforma agraria

bawah kesusksesan distribusi tersebut. Pertama,

ini dapat terjadi karena dalam prosesnya, negara

ketimpangan penguasaan lahan di Badega tidak

melupakan tahapan registrasi tanah dan analisis

teratasi dengan skema redistribusi tanah. Aktor

ketimpangan penguasaan tanah, sebelum

penguasa tanah hanya beralih dari pengusaha

melakukan redistribusi tanah.

menjadi petani kapital. Mekanisme redistribusi
tanah yang tidak diiringi dengan peraturan dan
pengawasan yang baik, membuka celah bagi
petani kapital menumpuk kekayaan dan
menguasai seluas-luasnya tanah.
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Mewujudkan dan menjaga perwujudkan
keadilan agraria, serta mencegah transfer

Rekomendasi kebijakan

ketimpangan penguasaan tanah, perlu ada
mekanisme yang membatasi kepemilikan
tanah sebanyak 2 hektare oleh masing-masing
individu dan tidak boleh ada tanah absentee.

Kebijakan RA sudah merupakan langkah yang

Reforma agraria perlu melihat kembali pada

baik untuk mengawali perwujudan reforma

TAP- MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan

agraria di Indonesia. Namun dalam

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

implementasinya, perlu ada perbaikan di sana-

(disingkat TAP PA-PSDA) dan merujuk

sini dan pengawalan lebih baik untuk

kembali pada UUPA

menghapuskan ketimpangan atas penguasaan
tanah, dan terwujud keadilan agraria yang
diimpikan. Berikut adalah beberapa alternatif
langkah yang dapat disinergikan dengan

Kesimpulan

kebijakan reforma agraria:

Proses dalam reforma agraria membutuhkan

Kebijakan Reforma Agraria Joko Widodo –

data yang menyeluruh, terpadu, dan valid,

Jusuf Kalla yang berupaya mengatasi

oleh karena itu dibutuhkan keterbukaan

ketidakmerataan dan ketimpangan penguasaan

informasi mengenai penguasaan tanah dan

lahan memalui skema redistribusi tanah,

sumber-sumber daya agraria lainnya.

nyatanya telah gagal mewujudkan keadilan

Kebijakan reforma agraria membutuhkan

agraria. Kebijakan tersebut terimplementasi

proses yang benar, yaitu melakukan registrasi

dalam bentuk program administratif dalam hal

tanah terlebih dahulu untuk melihat

pendataan dan pemetaan tanah, serta sertifikasi

ketimpangan, setelah itu dapat melakukan

dalam hal legalisasi kepemilikan. Perlu ada

redistribusi tanah yang berkeadilan

perbaikan dalam proses implementasi kebijakan

Pemerintah harus mengambil inisiatif untuk

RA, agar RA tidak jatuh sekadar sertifikasi

tidak hanya melakukan redistribusi tanah-

tanah belaka. Pemerintah harus berperan aktif

tanah yang sudah bebas konflik, tapi juga

mengajak masyarakat dan organisasi non

berusaha mencari solusi dari konflik agraria

pemerintah untuk tidak hanya mendorong

dimana dideteksi terjadinya ketimpangan

legalisasi tanah, tapi juga transformasi agraria.

penguasaan tanah
Luasan 0,4 juta hektare tanah ex-HGU dan
tanah terlantar lainnya yang dialokasikan
untuk skema redistribusi tanah masih terlalu
sedikit. Pemerintah perlu mendata secara
valid jumlah izin-izin HGU yang sudah habis
masanya dan perlu diredistribusi
Reforma agraria membutuhkan kemauan dari
rakyat dan peran negara untuk melindungi
rakyatnya. Negara dapat memperdalam
perannya dalam mewujudkan reforma agraria
dengan melakukan pendidikan yang mampu
memberi kesadaran sosial dan kelas
masyarakat petani, membuka akses
masyarakat terhadap modal dan pasar, serta
memberikan pelatihan terhadap alat-alat
produksi.
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