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Latar Historis UUPA

Pilihan politik demokrasi parlementer (tarik menarik antara taat saluran hukum vs perubahan
cepat/revolusioner)

Gagasan pembentukan ‘Pantia Negara’ Perumus UUPA (sebutan’ Panitia Negara’ agar memiliki
sifat permanen institusi secara politik), dapat bekerja lebih stabil mengeksplorasi RUUPA sesuai
UUD 45pasal 33 & falsafah Pancasila

Gagasan pembentukan ‘Pantia Negara’ Perumus UUPA (sebutan’ Panitia Negara’ agar memiliki
sifat permanen institusi secara politik), dapat bekerja lebih stabil mengeksplorasi RUUPA sesuai
UUD 45pasal 33 & falsafah Pancasila
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Gagasan pembentukan ‘Pantia Negara’ Perumus UUPA (sebutan’ Panitia Negara’ agar memiliki
sifat permanen institusi secara politik), dapat bekerja lebih stabil mengeksplorasi RUUPA sesuai
UUD 45pasal 33 & falsafah Pancasila

Pada 1960 lahir UUPA yang menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal
berdasarkan Hukum Adat sebagai hukum asli (pengakuan legal & apresiasi perjuangan rakyat untuk
memulihkan hak & daulatnya atas tanah

UUPA memuat reforma agraria yang meliputi panca program  termasuk penghapusan hak-hak
asing dan konsesi kolonial atas tanah
UUPA memuat reforma agraria yang meliputi panca program  termasuk penghapusan hak-hak
asing dan konsesi kolonial atas tanah
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Sumber panguripan, basis produksi pangan, sumber pendapatan/nafkah
untuk bisa hidup bermartabat sejahtera

Petani dan Tanah: Hubungan Kodrati dan Abadi

TanahTanah PetaniPetani

Penyediaan lahan & kondisi kesejahteraan petani di Indonesia kurang menggembirakanPenyediaan lahan & kondisi kesejahteraan petani di Indonesia kurang menggembirakanPenyediaan lahan & kondisi kesejahteraan petani di Indonesia kurang menggembirakanPenyediaan lahan & kondisi kesejahteraan petani di Indonesia kurang menggembirakan

0,2% penduduk menguasai 56% aset nasional (BPN, 2012)

Indeks gini 0,39 per Maret 2016
(angka sebenarnya bisa 0,7 karena indeks gini ini belum menghitung

konsentrasi penguasaan aset, baru berdasarkan konsumsi) (MSO, 2017)

Alih fungsi lahan 100 ribu ha/tahun, kecepatan pembukaan areal pertanian
baru 50-60 ribu ha/tahun (jika sudah beralihfungsi, butuh 10 tahun untuk
mengembalikan pada kondisi semula) (KPK, 2016); konversi lahan di Jawa

(2003-2013) seluas 508.287 ha (Andreas, 2016)



Deruralisasi, Depeasantisasi, dan Deagrarianisasi

Desa  menjadi
kampung

halaman/tempat
untuk pulang tapi

bukan untuk
mencari

penghasilan

Desa kehilangan
peran sebagai

sumber pangan
dan usaha tani

perubahan ekologi
persawahan

menjadi
perkebunan

Penduduk yang
bekerja di sektor

pertanian semakin
menurun

(sebaliknya sektor
manufaktur dan

jasa terus
meningkat)

Selama 10 tahun
(2003-2013),

terdapat 500.000
keluarga

tani/tahun yang
tercerabut dari

lahan
pertaniannya



Petani tak Bertanah? Agrarian Citizenship?
Butuh lahan-lahan baru?

Tanpa tanah

petani kehilangan agrarian citizenship-nya (Hak untuk
memperoleh kewarganegaraan agraria hanya jika

petani berdaulat atas tanah dan mampu memulihkan
identitasnya sebagai penjaga akar kehidupan dan

pewaris jangkar peradaban bangsa

Skema-skema
injeksi tanah

Tanah-tanah terlantar, pelepasan kawasan hutan,
alokasi 20% dari tanah HGU, legalisasi tanah-

tanah yang diokupasi  dll
Potensi tanah-

tanah baru

Problematika

Internal pemerintahan - potensi  tanah-tanah
‘injeksi’ ini kewenangannya tersebar di tangan
pejabat dari berbagai instansi pemerintah dan

sering berbenturan



Skema Pelaksanaan Reforma Agraria Versi ATR
Tahun 2015

Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019



Persoalan Injeksi Tanah’baru’

3. Ketegangan proses inklusi
dan eksklusi yang rentan

memicu konflik sosial

1.Tersebarnya Kewenangan
antar instansi

2. Pengintegrasian dalam
sistem pembangunan yang
bermasalah (menimbulkan
kantong kemiskinan baru)

4. Penetapan subjek yang
seringkali manipulatif



Merawat dan Memajukan Prakarsa Lokal Budaya Tani
Unggul: Akar Kehidupan dan Jangkar Peradaban

Kemampuan skema
program injeksi lahan

Kecepatan konversi
lahan

Bagaimana dengan keberadaan petani & budaya taninya yang sudah eksisting?
(Contoh: Masyarakat Kasepuhan di Jawa Barat, Subak di Bali)

Memelihara dan merawat eksistensi
petani yang sudah ada ini sangat penting

dilakukan

Mereka  sangat rentan dengan berbagai
tekanan dan kebijakan yang justru tidak

berpihak



Meneraca Ulang antara “Injeksi Tanah” dan Alih Fungsi Lahan
(Deagrarianisasi)

Skema injeksi lahan yang
berhasil dilakukan dan

berkelanjutan

Tanah-tanah pertanian subur
yang sudah

dihancurkan/dialihfungsikan

Alih fungsi bukan sekedar peralihan tanah, melainkan sebuah kondisi yang menunjukkan rusaknya hubungan
yang kodrati dan abadi antara manusia dengan tanah

Injeksi  tanah jika dikatakan mampu menjawab alih fungsi, perlu dipertanyakan mereka yang ditampung
melalui program-program baru/injeksi tanah sebenarnya akan dirancang menjadi komunitas-komunitas atau
satuan-satuan sosial ekonomi dalam format yang mana (lagi?), atau akan diplot ke dalam skema pembangunan

yang seperti apa?.



Solusi Penyediaan Lahan

Memberikan pengakuan pada ‘ruang hidup  petani’ bahwa
petani dan bertani adalah sebuah profesi dan sekaligus hak
hidup

Profesi pertanian merupakan profesi yang mulia, yang tak
terbantahkan perannya sebagai sokoguru ekonomi dan
pembangunan, dan secara politis diakui, dibenarkan, dan
bahkan dilindungi secara konstitusional

Profesi pertanian merupakan profesi yang mulia, yang tak
terbantahkan perannya sebagai sokoguru ekonomi dan
pembangunan, dan secara politis diakui, dibenarkan, dan
bahkan dilindungi secara konstitusional

Mereka (petani) adalah kelompok yang profesinya secara
historis sudah berjalan sejak lama, artinya sudah berlanjut,
dan tinggal memerlukan komitmen politis

Menggunakan skema pelepasan kawasan-kawasan HGU di
Jawa


