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KANTOR PERTANAHAN 

Tema kali ini sekupnya sangat luas, mari pemahaman kita, kita satukan dulu yaitu mengkrucut pada 

permasalahan yang ada di Kabupaten Buleleng. Peran Kantor Pertanahan dalam reforma agraria 

adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, menghormati hak 

keperdataan terhadap sejenggal tanah yang dimiliki, dan memberikan kepastian hukum terhadap 

obyek-obyek tanah yang sudah secara pasti dimiliki secara turun temurun. Kalau berkaitan dengan 

GTRA yang ada di Kabupaten Buleleng sudah kita laksanakan 2020, namun output atau realisasi 

fisik yang dilaksanakan tidak seperti yang ada di 2021. Di tahun 2020 kita melaksanakan GTRA 

dengan outpun IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah), 

yang dikerjakan pada saat itu adalah inventarisasi data berupa subyek dan obyek. Di tahun 2021, 

masih ada kegiatan GTRA yang diprioritaskan pelaksanaannya oleh Presiden, karena ini program 

strategis nasional yang harus diselesaikan. Peran Kantor Pertanahan adalah sebagai pelaksana, di 

dalam juknis disebutkan bahwa di dalam pelaksanaan GTRA ada 2 kegiatan yaitu Penataan Aset 

dan Penataan Akses, semua ada timnya. Kalau di Penataan Aset Ketua Timnya Bupati, semua OPD 

yang ada di Kabupaten Buleleng terlibat, yang paling teknis adalah Kantor Pertanahan selaku leding 

sektor dalam hal pelaksanaan. Selain penataan Aset, kita melaksanakan Penataan Akses, di 

dalamnya ada pelaksana harian, dimana peran Kartor Pertanahan sebagai Kepala Pelaksana. Dalam 

hal penyelenggaraannya dilaksanakan bersama, dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten, 

leding sektornya ada di Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaan selanjutnya di bulan maret 2021, 

kita berhasil melaksanakan tim Gugus Tugas Reforma Agraria, di bulan yang bersamaan kita juga 

berhasil membuat Tim Pelaksana, dimana Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana. Jika 

dipilah-pilah, sekedar informasi, yang namanya reforma agraria itu selalu mengandung 2 unsur 

yaitu: Penataan Aset dan Penataan Akses. Dalam hal Penataan Akses kita alokasikan di Desa 

Sumberkelampok sesuai dengan perintah pusat  dengan jumlah KK kurang lebih 928 KK, disana ada 

lahan pekarangan dan lahan garapan, kemudian Penataan Aset ini diambil dua tahapan, yaitu 

Tahapan Pertama diselesaikan 800 bidang yang sertifikatnya sudah jadi dan diserahkan Presiden 

secara virtual dan ditindaklanjuti Gubernur secara  riil di Desa Sumberklampok.  Tahap kedua 

dilaksanakan sebanyank 815 bidang, itu menyangkut tentang Lahan Pekarangan dan Lahan 

Garapan, berkat kerjasama tim baik fisik maupun yuridis di bulan september 2021 selesai 

dilaksanakan. Untuk tahap kedua ini, sertifikat sudah diserahkan pada tanggal 22 September 2021 



secara virtual oleh Presiden dan dilanjutkan Gubernur secara riiil di Desa Sumberklampok, 

sehingga penataan aset di Kabupaten Buleleng sejak tanggal 22 September 2021 sudah selesai 

dilaksanakan 100 %. Setelah Penataan asetnya diselesaikan, dilakukan penataan akses, yaitu 

pemberdayaan masyarakat. Di dalam pemberdayaan masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten 

Buleleng bekerja sama dengan Filstaff (tenaga pendamping) yang pelaksanaannya diperintahkan 

oleh pusat, sehingga pada saat pemberdayaan masyarakat kita didampingi oleh 18  orang FS. 

Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sumberklampok yaitu 

pemberdayaan kelompok PKK dan Kelompok Tani  dengan membuat produk tepung, yaitu tepung 

singkong yang namanya Tepung MOKA,  pengolahan madu, ternak sapi, anyaman tikar  dari 

pandan. Saya minta teman-teman sekalian, majukanlah Desa Sumberklampok dengan hasil 

pemberdayaan yang sudah keluar outputnya berupa tepung MOKA untuk disosialisasikan dan 

dipasarkan , kemudian membutuhkan bibit ternak dan penggemukan ternak, mereka ingin 

memajukan produksi madu dan kemarin berhasil dipamerkan produksi tepung MOKA dan Madu  

dari hutan itu, sudah dipamerkan dan sudah diketahui oleh Bapak Wakil Menteri ATR dan BPN 

Pusat.  

GEDE SURATA 

Tema ini sangat menarik dan salah satu masalah yang dirujuk adalah masalah pertanahan di Desa 

Sumberklampok, yang mana menjadi obyek penelitian desertasi saya di tahun 2014. Karena itu 

keberadaan dari masalah tanah di Desa Sumberklampok itu saya mengetahui dengan benar. Namun 

demikian, secara normatif di masa kini, mestinya tidak lagi berbicara  tentang reformasi hukum 

agraria. Akan tetapi, yang perlu kita bicarakan adalah implementasinya, sekaran kita tinggal 

menilai sampai dimana implementasi dilaksanakan melalui program landreform. Dalam Pasal 1 PP 

24 tahun 1961 disebutkan tentang obyek landreform, salah satunya obyek landreform itu adalah 

tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Tanah di Desa Sumberklampok, sejarahnya masyarakat 

Desa Sumberkelampok berawal dari membuka hutan bukan merabas hutan. Setelah hutan dibuka, 

lalu mereka menempati, menguasai dan menggarap sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 4 ayat 

(1) UU Pokok Agraria yang menyatakan atas dasar menguasai  hak atas sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 2  UUPA maka timbullah hak-hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat 

dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama  dengan orang lain serta 

badan hukum.  Jika mengacu dari pasal tersebut, maka mestinya di Desa Sumberkelampok tidak 

ada permasalahan. Karena mereka yang membuka hutan, menguasai, menggarap dan sebagainya 

sudah berpuluh-puluh tahun, sudah dapat dipakai dasar untuk melakukan pendafataran secara 

rechkadaster. Tetapi saya mendengar tadi yang disampaikan oleh MC, bahwa ada pembagian tanah 



menurut prosentasinya, yaitu 30 % untuk propinsi dan 70 % untuk masyarakat, lalu landasan 

yuridis yang mana digunakan ?. Padahal kita tahun semua, bahwa semua tanah yang berada di 

Wilayah Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk rakyat. Pada saat saya melakukan penelitian, 

setelah tanah itu dikuasai, ditempati dan digarap masyarakat, tiba-tiba ada rekomendasi dari 

Propinsi Bali terhadap PT Margarana dan PT Dharma Jati, padahal secara normatif, setiap 

penggunaan hak-hak atas tanah harus berdasarkan landasan yuridis. Anehnya dengan rekomendasi 

yang diajukan oleh PT-PT ini keluar sertifikat Hak Guna Usaha. Berdasarkan Pasal 28 UUPA, bahwa 

jika hak guna usaha itu berakhir maka kembali kepada negara. Kalau tidak salah tanah ini pernah 

jadi perkara antara pemerintah propinsi Bali dengan Masyarakat Sumberklampok, anehnya lagi 

pengadilan memutuskan bahwa hak guna usaha berakhir dan dikembalikan kepada propinsi. 

Sehingga dengan demikian katanya pak Wayan Sudirta tadi, inilah penyebab terjadi konflik 

pertanahan secara berkepanjangan karena pemahaman tentang teori maupun penerapan teorinya 

belum maksimum. Jika diperhatikan kedudukan masyarakat tani memiliki kedudukan yang paling 

tinggi diantara tahapan-tahapan yang ada. Karena secara filosofis, hanya  masyarakat tanilah yang 

bisa menciptakan ketahanan nasional untuk kepentingan semua manusia yang ada di negara kita.  

DEWA TAGEL WIRASA (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) 

Asal usul sejarah Desa Sumberklampok berasal dari eks HGU, ada 3 HGU disana yaitu 1,2,3 yang 

sudah berakhir dan oleh Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Bali sehingga 

menjadi catatan di Pemerintah Propinsi Bali. Tentu perjuangan yang tidak kenal lelah yang dimulai 

dari tahun 1930-an, masyarakat yang ada disana secara turun temurun sudah menguasai, dari 

membuka hutan kemudian bekerja di perkebunan. Dengan perjuangan ini, sudah terbentuk desa 

desa adat dari tahun 1930 dan Desa Dinas dari Tahun 1980. Kebijakan bapak gubernur yang 

konsen memikirkan masalah sumberklampok dalam tanda kutif ada sengketa. Kemudian beliau 

memerintahkan kita yang terkait untuk mendalami dimana masalah ini kok nggak bisa selesai, 

karena beliau semenjak jadi DPR RI juga sudah konsen terhadap hal ini. Di bulan Agustus 2019, ada 

audiensi dari tokoh, perbekel, adat dari Desa Sumberklampok kepada Bapak Gubernur dan beliau 

merespon sangat baik tetapi masih menyampaikan akan mempelajari dokumen dari segi regulasi 

dan analisa lebih lanjut. Setelah itu, kita lakukan koordinasi, komunikasi dan diskusi dengan kawil 

BPN dan kemudian kita melihat ruang, karena terus terang pelepasan hak yang sudah tercatat 

sebagai aset daerah kita juga dibatasi oleh Undang-Undang, ada PP dan kalau kita menyerahkan itu 

kepada siapa yang boleh, di awal, hal tersebut yang menyulitkan. Setelah diskusi dengan BPN untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian ada skema pelepasan hak dari propinsi bali. 

Dasar-dasar pak gubernur dari kebijakan itu adalah pertama, secara faktual warga telah menempati 



dan menggarap tanah itu sejak tahun 1923, kemudian telah berjuan dari tahun 1960-an, sudah 

terbentuk Desa Adat sejak tahun 1930, secara faktual sudah ada sejak tahun 1967 kemudian 

menjadi desa definitif. Artinya dasar pak gubernur mengambil kebijakan ini adalah memperhatikan 

hak-hak masyarakat, sesuai dengan kebijakan presiden. Sehingga kita mengambil rujukan Perpres 

Nomor 86 tentang Reforma Agraria, dimana disana yang bisa menjadi obyek reforma agraria. 

Kemudian dibentuk tim dan ada kesepakatan yang diputuhkan 30 % untuk propinsi dan 70% untuk 

masyarakat. Bahkan setelah diimplementasi kemudian berkembang yaitu sekitar 74 % lebih untuk 

masyarakat sedangkan pemerintah Propinsi hanya mendapatkan haknya sekitr 24 %. Saya 

mengikuti penyerahan langsung dan melihat bagaimana respon warga, bahagianya setelah 

perjuangan sekian lama, dengan pemerintah yang sekarang bisa berhasil dan cukup cepat, tidak 

sampai 2 tahun selesai dan mendapatkan apresiasi secara nasional. Bapak Presiden jika ke bali 

akan mengunjungi Desa Sumberklampok dan hal ini menjadi percontohan nasional, bagaimana 

sulitnya pelepasan hak di propinsi lain tetapi tidak terjadi di propinsi bali. Secara umum, 

sebenarnya permasalahan Desa Sumberklampok  sudah selesai dengan sangat baik dan tidak 

terjadi gejolak. Upaya pemerintah propinsi tidak berhenti pada pelepasan hak saja, tadi disebut 

tentang pemberdayaan masyarakat, hal ini menjadi konsen pemerintah pusat, semua kementerian 

terkait akan memberikan program kepada masyarakat yang sudah diberikan hak sehingga benar-

benar tidak hanya mendapatkan hak tetapi pemberdayaan ini bisa meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, karena itu tujuan dari Reforma Agraria.  

 


