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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara agraris yang menjadikan pertanian 

sebagai salah satu kekuatan sumber ekonomi. Sebagian besar masyarakat 

Indonesia bergantung kepada sektor pertanian sebagai sumber mata 

pencaharian. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa 31,74% pekerja di 

Indonesia bekerja di sektor pertanian.1 Tanah merupakan sumber daya alam 

yang menjadi alat produksi utama bagi petani. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), 

(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA), seluruh bumi, air, 

ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (untuk 

selanjutnya disebut SDA) adalah kepunyaan Bangsa Indonesia dan 

merupakan kekayaan nasional. Hubungan antara Bangsa dengan SDA 

bersifat abadi, yakni berlaku selama-lamanya tanpa ada batasan waktu.2 

Bangsa Indonesia memberikan kewenangan kepada Negara, yakni 

wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 

penggunaan, persediaan dan pemeliharaan SDA yang ada di wilayah 

 
1 Pramdia Arhando Julianto, “Negara Agraris, Mengapa Harga Pangan di Indonesia Bergejolak?”, 

<https://money.kompas.com/read/2017/02/19/163912926/negara.agraris.mengapa.harga.pangan.di

.indonesia.rawan.bergejolak.?page=all>, diakses 2 September 2019 
2 Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma 

Agraria), (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hal. 16 

https://money.kompas.com/read/2017/02/19/163912926/negara.agraris.mengapa.harga.pangan.di.indonesia.rawan.bergejolak.?page=all
https://money.kompas.com/read/2017/02/19/163912926/negara.agraris.mengapa.harga.pangan.di.indonesia.rawan.bergejolak.?page=all
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Indonesia. Rumusan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan 

bahwa:  

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam 

wilayah Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  

 

Seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses yang sama untuk 

memanfaatkan tanah, air, dan hutan yang ada di wilayah Indonesia. Namun, 

pada kenyataannya ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, 

khususnya lahan pertanian masih menjadi permasalahan di tanah air. 

Sebagian besar tanah dipunyai oleh sekelompok orang (tuan-tuan tanah), 

sementara di sisi lain ditemui adanya bagian-bagian tanah pertanian yang 

kecil yang dipunyai oleh sebagian besar orang (petani gurem).3  

Pengaturan mengenai tanah pertanian terus mengalami 

pembaharuan dari zaman kolonial hingga saat ini. Hukum tanah di 

Indonesia mengalami perombakan bersejarah pada saat diberlakukannya 

UUPA.4 Sebelum keberlakuan UUPA, Indonesia mengenal hukum 

keperdataan pertanahan yang diatur oleh Burgerlijk Wetboek (selanjutnya 

disebut BW) dan hukum administrasi pertanahan yang diatur oleh 

Agrarische Wet 1870. Dasar hukum BW maupun Agrarische Wet 1870 

adalah ciptaan Belanda yang tentu tidak lagi cocok di era kemerdekaan. 

Selain itu, Indonesia khususnya Jawa dan Madura walaupun pernah 

 
3 Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.9 
4 Arie Sukanti Hutagalung, dkk., Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia, (Bali: Pustaka 

Larasan, 2012), hal. 133 
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dikuasai oleh Inggris dari tahun 1811-1816, namun tidak ada hukum yang 

teradopsi sampai hari ini. 

Sir Stamford Raffles menerapkan konsep feodal dalam 

melaksanakan kebijakan di bidang pertanahan dan pertanian di Jawa dan 

dikenal dengan land rente. Saat itu, semua orang yang menggunakan atau 

memanfaatkan tanah wajib membayar pajak kepada Pemerintah Inggris. 

Pajak tanah ini dikumpulkan melalui kepala kampung yang diberi 

kewenangan untuk menentukan harga sewa. Ketika seorang petani tidak 

mau atau tidak dapat membayar pajak, kepala kampung berwenang untuk 

mengambil alih dan menyita seluruh atau sebagian tanah tersebut dan 

memberikan tanah tersebut kepada pihak lain yang dapat membayar pajak.5 

Inggris ditaklukan pada tahun 1816, dan Indonesia kembali dikuasai oleh 

Belanda. Gubernur Jenderal Van Den Bosch memperkenalkan 

kebijaksanaan baru di bidang pertanian yang disebut cultuurstelsel. 

Cultuurstelsel memiliki tujuan utama, yaitu seorang petani tidak harus 

membayar pajak tanah, namun sebagai gantinya, petani harus menanam 

hampir seperlima bagian dari tanah pertaniannya dengan hasil-hasil terpilih 

yang mempunyai pasaran baik di pasaran Belanda.6 

Pada tahun 1870 lahirlah undang-undang yang dikenal dengan 

sebutan Agrarische Wet 1870 yaitu hukum yang mengatur mengenai 

hubungan hukum antara penguasa dengan rakyat dalam kaitannya dengan 

pertanian/agraria. Peraturan pelaksana dari Agrarische Wet 1870 adalah 

 
5 Ibid, hal. 147 
6 Ibid, hal. 148 
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Agrarische Besluit Stbbl. 1870-118. Dalam Pasal 1 diatur tentang “domein 

verklaring” yang intinya menyatakan, bahwa semua tanah-tanah yang tidak 

dapat dibuktikan hak eigendom-nya adalah milik negara.7 Pengaturan dan 

konsepsi yang demikian itu, yakni semua tanah milik negara dan petani 

hanya menjadi alat pemerasan untuk memproduksi pertanian 

(cultuurstelsel) sangat tidak cocok lagi bagi Indonesia yang sudah merdeka. 

Jadi tepat jika kemudian Indonesia sangat gigih membuat undang-undang 

baru yang nasionalis yang hendak mencabut BW dan Agrarische Wet 1870 

yang merupakan produk Belanda tersebut. Cukup lama tokoh-tokoh hukum 

Indonesia menyusun dan merancang UUPA, dari tahun 1947 dan baru bisa 

disahkan di tahun 1960. Sejak saat itulah, yakni pada tanggal 24 September 

1960 ketentuan Agrarische Wet dan “domien verklaring" yang ada dalam 

pasal 1 Agrarische Besluit dicabut dan dibatalkan seluruhnya.  

Pasca Indonesia merdeka, Ir. H. Soekarno, Presiden Pertama 

Indonesia giat mengupayakan kemakmuran rakyat yang lama tertindas 

Belanda.8 Pemerintah mulai melaksanakan Land Reform sebagai kebijakan 

negara atas kesadaran yang utuh pada pengalaman sejarah bahwa banyak 

rakyat dan petani Indonesia yang menjadi korban kekejaman Belanda, 

menjadi korban perampasan tanah oleh Belanda, dan menjadi melarat 

karena Belanda. 

 
7 Ibid, hal. 143 
8 Gunanegara (selanjutnya disebut Gunanegara I), Mengenal Hukum Agraria dan Real Estate Law, 

(Jakarta: Tatanusa, 2018), hal. 139 
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Pada bulan Januari tahun 1960, DPA (Dewan Pertimbangan Agung) 

mengadakan sidang khusus yang menitikberatkan pada Land Reform. 

Secara harfiah, Land Reform berasal dari kata “land” dan “reform”. Land 

berarti tanah, sedangkan reform berarti perubahan atau perombakan. Land 

Reform berarti perombakan terhadap struktur pertanahan.9 Land reform 

merupakan suatu kegiatan penataan kembali secara berkelanjutan, 

berkesinambungan, dan teratur mengenai kepemilikan tanah, khususnya 

tanah pertanian.10 Berdasarkan manifesto politiknya Presiden Soekarno 

mengemukakan teori bahwa Land Reform adalah bagian dari revolusi sosial 

Indonesia yang sangat diperlukan, yang bertujuan ke arah penghapusan 

kelas tuan tanah yang mengusahakan tanahnya dengan memperkerjakan 

buruh-buruh, dan mengurangi jumlah petani yang tidak memiliki tanah 

dengan membagikan tanah milik hanya kepada mereka yang 

menggarapnya.11 Kebijakan inti dari program Land reform adalah 

redistribusi tanah atau program pembagian tanah oleh negara kepada petani 

Indonesia. 

Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, telah 

diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan 

Tanah Tanah Partikelir (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 1 Tahun 

1958), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil 

(untuk selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 1960), dan Undang-Undang 

 
9 Bernhard Limbong (selanjutnya disebut Bernhard Limbong I), Reforma Agraria, (Jakarta: 

Margaretha Pustaka, 2012), hal. 249 
10 Muhammad Ilham Arisaputra, Op.Cit,  hal. 4 
11 Fifik Wiryani, Hukum Agraria, (Malang: Setara Press, 2018), hal. 198 



 

 

 

 

6 

 

Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (untuk 

selanjutnya disebut UU Nomor 56 Prp Tahun 1960), yang seringkali 

keempatnya disebut sebagai dasar hukum Land Reform.12 Land Reform 

dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan dalam rangka Agrarian 

Reform Indonesia.13 Konsep Land Reform yang sangat popular di era 1920 

sampai tahun 1960-an, sekarang ini berkembang menjadi Reforma Agraria. 

Land Reform selain diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1958, UU Nomor 2 

Tahun 1960, dan UU Nomor 56 Prp Tahun 1960, secara yuridis juga dimuat 

dalam UUPA, yakni dalam Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17. Namun 

demikian, makna Reforma Agraria yang termuat dalam Pasal 7, 10, dan 17 

tersebut sangat sempit, hanya sebatas Land Reform saja. Pasal 7 UUPA 

mengatur mengenai larangan kepemilikan tanah yang melampaui batas. 

Pasal 10 UUPA mengatur mengenai kewajiban kepada subjek yang 

mempunyai suatu hak atas tanah pertanian untuk mengerjakan atau 

mengusahakannya secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. 

Kemudian Pasal 17 mengatur mengenai luas maksimum dan/atau minimum 

tanah yang boleh dipunyai oleh satu keluarga/badan hukum.14  

Pasca reformasi, Land Reform diubah konsepsinya menjadi 

pembaruan agraria. Sebagai suatu kebijakan, bahwa pembaruan agraria atau 

yang lebih dikenal dengan sebutan Reforma Agraria (Agrarian Reform), 

diyakini, merupakan suatu ide atau gagasan terbaik yang hadir untuk 

 
12 Gunanegara I, Op.Cit, hal. 139 
13 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), hal. 364 
14  Muhammad Ilham Arisaputra, Op.Cit.,  hal. 4 
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mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan masalah pengelolaan sumber 

daya alam. Ditinjau dari asal usul kata, istilah “agraria” berasal dari bahasa 

Latin ager, artinya: a) lapangan; b) pedusunan; c) wilayah; tanah negara. 

Sementara itu, istilah reforma merupakan istilah Spanyol, yang maknanya 

sama dengan istilah Inggris, reform. Istilah reform berarti pembaharuan atau 

pembentukan kembali.15 Pembaruan Agraria (Indonesia) memiliki 

pengertian sebagai suatu upaya perubahan atau perombakan sosial yang 

dilakukan secara sadar, guna mentranformasikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian 

dan kesejahteraan masyarakat desa.16 Pada hakikatnya, Reformasi Agraria 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin.17 Konsep 

Reforma Agraria pada hakikatnya merupakan konsep land reform yang 

dilengkapi dengan konsep access reform dan konsep legal/regulation 

reform.18 Boedi Harsono menyatakan bahwa UUPA adalah undang-undang 

yang melakukan pembaruan agraria, di mana di dalam UUPA dimuat suatu 

program yang dikenal dengan sebutan Panca Program Agrarian Reform 

Indonesia, yang meliputi: 

a. Pembaruan Hukum Agraria melalui unifikasi hukum yang 

berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum. 

b. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah. 

c. Mengakhiri pengisapan feodal secara berangsur-angsur.  

 
15 Bernhard Limbong I, Op.Cit., hal. 26 
16 Ibid, hal. 27 
17 Muhammad Ilham Arisaputra, Op.Cit., hal. 3 
18 Bernhard Limbong I, Op.Cit., hal. 4 
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d. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-

hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah 

dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan. 

e. Perencanaan persediaan dan peruntukkan bumi, air, dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya, serta penggunaannya secara 

terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.19 

Program yang keempat lazim disebut program Land Reform. Bahkan 

seluruh Program Agrarian Reform ini seringkali disebut sebagai Program 

Land Reform. Sehingga terdapat sebutan “Land Reform dalam arti luas” dan 

“Land Reform dalam arti sempit”20 Pada 24 September 1961, berlaku 

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan 

Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Dalam Peraturan 

Pemerintah ini, ditetapkan objek tanah Land Reform. Peraturan Pemerintah 

ini adalah peraturan turunan dari UUPA yang mengatur mengenai 

pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi.  

Pelaksanaan Land Reform di Indonesia mengalami pasang surut. Di 

era Orde Baru, program Land Reform seolah-olah ‘mati suri’. Ini 

disebabkan karena program Land Reform sering dianggap sebagai gagasan 

PKI, konsepsi komunis. Tanah-tanah yang telah diredistribusikan kepada 

rakyat harus diserahkan kembali kepada pemiliknya semula. Sejak saat itu, 

Land Reform tidak lagi diprogramkan secara terbuka. Sebagai gantinya, 

pada masa ini digalakkan program transmigrasi, sertifikasi tanah, dan 

 
19 Urip Santoso, Hukum Agraria (Kajian Komprehensif), (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 206 
20  Boedi Harsono, Op.Cit., hal. 4 
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pengembangan Perkebunan Inti Rakyat, yang pada hakekatnya bertujuan 

memperbaiki akses masyarakat terhadap tanah.21  

Istilah Reforma Agraria baru diperkenalkan secara resmi dengan 

sebutan “Pembaruan Agraria” melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan 

Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut TAP MPR Nomor IX Tahun 

2001). Pasal 2 TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 menyatakan: 

 “Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang 

berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 

sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya 

kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

 

Di dalam TAP MPR Nomor IX Tahun 2001, terdapat 6 (enam) arah 

kebijakan, salah satunya adalah melaksanakan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (Land Reform) 

yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, 

baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan. Reforma Agraria perlu 

dipahami sebagai kebijakan yang tidak hanya fokus kepada redistribusi 

tanah, namun juga sebagai kebijakan yang menyediakan akses ke sumber 

daya alam, keuangan/modal/uang, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, 

dan khususnya distribusi kekuatan politik.22 Amanat untuk melaksanakan 

Reforma Agraria juga tertuang dalam Keputusan MPR RI Nomor 

5/MPR/2003 tentang Penugasan Kepada Pimpinan MPR RI untuk 

 
21 Bernhard Limbong I, Op.Cit.,  hal. 259 
22 Ibid,  hal. 2 
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Menyampaikan Saran Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh 

Presiden, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003, yang 

memuat saran kepada presiden dalam hal pelaksanaan Reformasi Agraria.  

Meskipun Reforma Agraria telah dilaksanakan, ketimpangan 

penguasaan dan pemilikan lahan pertanian di Indonesia masih terjadi. 

Berdasarkan hasil Survei Pertanian antar Sensus 2018 yang diselenggarakan 

oleh Badan Pusat Statistik, Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna 

Lahan (selanjutnya disebut RTUP Pengguna Lahan) di Indonesia pada tahun 

2018 berjumlah 27.222.773. Jumlah petani di Indonesia pada tahun 2018 

berjumlah 33.478.806. Angka RTUP Pengguna Lahan meningkat 

dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya berjumlah 25.751.267.23 

Namun, jumlah Rumah Tangga Petani Gurem Indonesia pun mengalami 

peningkatan di tahun 2018, yaitu berjumlah 15.809.398, dibandingkan 

dengan tahun 2013 yang berjumlah 14.248.864.24 Rumah Tangga Petani 

Gurem adalah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai 

lahan kurang dari 0,5 hektar. Idealnya petani Indonesia memiliki 2 hektar 

lahan. Data yang diterbitkan oleh BPS ini mencakup petani dalam 

pengertian petani pemilik dan petani penggarap. Petani penggarap adalah 

petani yang mengusahakan lahan milik orang lain dengan sistem sewa, 

kontrak, atau bagi hasil. Ketimpangan struktur agraria menimbulkan akibat 

buruk berupa deagrarianisasi (hilangnya lahan pertanian), guremisasi 

(pertanian dengan lahan semakin sempit), petani tanpa tanah (landless), 

 
23 Hasil Survei Pertanian Antar Sensus Sutas 2018, hal. 50 
24 Hasil Survei Pertanian Antar Sensus Sutas 2018, hal. 51 
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ploletarisasi petani (petani pemilik tanah menjadi buruh tani/kebun), yang 

berujung pada kemiskinan, pengangguran, urbanisasi/migrasi, dan 

kerusakan lingkungan hidup yang kronis.25 

Pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil 

Presiden Muhammad Jusuf Kalla merealisasikan Reforma Agraria melalui 

Program Nawacita. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani diwujudkan melalui redistribusi dan program 

kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar.  Tanah yang akan diredistribusikan 

berasal dari 4,1 juta hektar lahan dari pelepasan kawasan hutan dan 0,4 juta 

hektar lahan dari tanah-tanah eks-HGU. Sedangkan tanah yang akan 

dilegalisasikan terdiri dari 0,6 juta hektar lahan yang telah dialokasikan 

untuk transmigrasi dan 3,9 juta hektar lahan dari hasil legalisasi aset.26 

Pelaksanaan Reforma Agraria dipertegas dengan diterbitkannya 

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dalam 

Pasal 1 angka 1 peraturan ini disebutkan 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.” 

 

Penataan Aset dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu 

redistribusi tanah dan legalisasi aset. Tanah yang menjadi objek redistribusi 

 
25 Noer Fauzi Rachman dan Usep Setiawan, Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kemandirian 

Bangsa, (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2015), hal. 11 
26 Arahan Kantor Staf Presiden (Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2017), <http://kpa.or.id/publikasi/download/ac891-strategi-nasional-reforma-

agraria.pdf>,  hal. 43 

http://kpa.or.id/publikasi/download/ac891-strategi-nasional-reforma-agraria.pdf
http://kpa.or.id/publikasi/download/ac891-strategi-nasional-reforma-agraria.pdf
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dikenal dengan istilah Tanah Objek Reforma Agraria (untuk selanjutnya 

disebut TORA).  

Reforma Agraria didukung dengan program perhutanan sosial dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan Perhutanan 

Sosial diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. 

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani yang tinggal di 

sekitar kawasan hutan, pemerintah pada era pemerintahan Joko Widodo dan 

M. Jusuf Kalla mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar untuk 

dijadikan perhutanan sosial. Kebijakan perhutanan sosial bertujuan untuk 

menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat petani yang hidup di  kawasan 

hutan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya hutan.27 Pemerintah 

memberikan hak pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan melalui 5 (lima) 

skema, antara lain: hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman 

rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Pelaksanaan penyelenggaraan 

program perhutanan sosial tunduk kepada Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan). 

Beranjak dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai pengaturan dan implementasi kebijakan Reforma 

Agraria baik di wilayah non kawasan hutan dan di wilayah kawasan hutan 

(melalui program perhutanan sosial) pada era pemerintahan Joko Widodo 

dan M. Jusuf Kalla ditinjau dari UUPA dan UU Kehutanan. Untuk itu, 

 
27 Eko Sulistyo, “Nawacita Reforma Agraria”, <http://ksp.go.id/nawacita-reforma-agraria/>, 

diakses 15 Juli 2019 

http://ksp.go.id/nawacita-reforma-agraria/
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penulis membuat penulisan hukum dalam bentuk laporan skripsi dengan 

judul “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Reforma Agraria Era 

Pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dirumuskan pokok 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Reforma Agraria pada era pemerintahan Joko Widodo 

dan M. Jusuf Kalla ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria? 

2. Bagaimana Reforma Agraria di kawasan hutan pada era 

pemerintahan Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan implementasi 

Reforma Agraria pada era pemerintahan Joko Widodo dan M. Jusuf 

Kalla ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan implementasi 

Reforma Agraria di kawasan hutan pada era pemerintahan Joko 
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Widodo dan M. Jusuf Kalla ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian: 

Beberapa manfaat dari penulisan yang penulis lakukan adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penulisan laporan skripsi yang penulis 

lakukan adalah agar dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang 

berkaitan dengan Kebijakan Reforma Agraria yang diterapkan di 

Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembuat 

kebijakan, praktisi hukum, penegak hukum, dan masyarakat 

mengenai pengembangan aturan hukum Reforma Agraria. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penulisan 

laporan skripsi ini disusun secara teratur dan sistematis sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari 

manfaat teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan mengenai mengenai teori yang berkaitan 

dengan Reforma Agraria, dan dibagi ke dalam dua sub bab, yaitu 

tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori menjelaskan 

mengenai konsep agraria dan hak bangsa. Selanjutnya dalam 

tinjauan konseptual dijelaskan mengenai konsep Reforma Agraria 

dan Perhutanan Sosial. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan secara rinci mengenai Metode Penelitian, Jenis 

Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Pendekatan, Analisis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam Bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan analisis 

mengenai kebijakan Reforma Agraria di kawasan hutan dan non 

kawasan hutan yang dilaksanakan di era pemerintahan Joko Widodo 

dan M. Jusuf Kalla ditinjau dari UUPA dan UU Kehutanan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan hasil analisis dari 

pokok permasalahan yang terdapat dalam bab 1 dan saran untuk 

menjadi perbaikan untuk kedepannya. 

 

 

 

 


