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Sistem Pengelolaan Pertanahan yang Tertib  
pada Governance ke depan 

(Ir. Bambang S. Widjanarko, MSP) 

 
Tanah sebagai modal utama kemerdekaan NKRI haruslah dikelola dengan baik sebagai 

amanah UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yo UU no 5 th 1960 tentang UUPA yaitu tanah adalah kulit 
bumi termasuk yang diatas maupun dibawahnya sepanjang  berhubungan dengan 
penggunaannya. Artinya tanah berupa wilayah dan sumber-sumber agraria yang 
mengamanatkan pada Negara untuk mengatur pemilikannya dan memimpin penggunaannya 
bagi tanah-tanah diwilayah kedaulatan untuk kemakmuran yang berkeadilan baik secara 
perorangan maupun bersama-sama.  Jadi dalam pemerintahan bernegara haruslah dibedakan 
antara urusan wadah/tempat/tanah/wilayah dengan urusan isi/kegiatan/sektoral, sehingga 
pengurusannya tidak tumpang tindih. 

Dalam kenyataannya BPN yang seharusnya mengurusi tanah hanya berupa sertipikat 
tanah. Kehutanan yang seharusnya hanya mengurusi tegakan pohon untuk hutan juga mengurusi 
tanah sehingga berdampak korupsi anggota DPR RI pada pelepasan kawasan hutan. PU 
tupoksinya soal konstruksi juga ikut ngurusi tanah/ruang dlsb termasuk sektorar lainnya berupa 
kawasan, lahan, pantai dan pesisir bahkan laut. 

Perlunya segera dilakukan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) sebagai 
Penataan Aset Reform Pertanahan yang memberdayakan masyarakat dan ditindaklanjuti 
kebijakan Penataan Akses Reform Pertanahan dalam Rangka Kebijakan Pertanahan dengan 
optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Land Use Planning.                

Kebijakan pertanahan yang dihasilkan akan lebih operasional dengan adanya hasil 
pendataan MPBM, kebijakan tersebut antara lain : 

 
1. Program National Land Use Planning yang komperhensif dan teritegrasi.                

Semua sektoral yang mengurusi wadah/tanah harus diintegrasikan dalam satu lembaga 
dengan melebur  urusan tanah diluar BPN kedalam BPN untuk  memperkuat BPN sehingga 
BPN sebagai lembaga representasi  NKRI dapat membuat National Land Use Planning yang 
memuat alokasi tanah untuk infrastruktur sebagai misal empat jalur  kereta api  untuk barang 
dan penumpang  dari Banda Aceh s/d Banyuwangi, keliling Kalimantan, menghubungkan 
seluruh penjuru sulawesi dari utara, tengah, tenggara dan selatan, keliling Papua. Pembangunan 
pelabuhan laut internasional, regional dan domestik, bandar udara internasional dan domestik 
serta alokasi tanah untuk lahan pangan abadi, hutan lestari, lahan tanaman industri, konservasi 
budaya, pusat-pusat pemukiman dan pusat-pusat industri dlsb. Pemerintah Propinsi, Kabupaten 
dan Kota membuat Land use Planningnya dengan standart, norma dan kriteria dari Pemerintah.  
Pendetailan land use planning ada di Desa/Kelurahan menyangkut bidang tanah dengan 
meberdayakan hasil pendataan MPBM.  Di sertipikat tanah akan ditulis penggunaan tanahnya 
dan pembatasan-pembatasan penggunaan tanah agar tetap harmonis dengan lingkungannya serta 
sangsi hukum pelanggarannya. 
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2. Program penggalian sumber pendanaan khusus untuk pembangunan infrastruktur.                
Pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut selain dari APBN dan APBD dapat dibiayai 

dari kegiatan pusat-pusat  perjudian dipulau-pulau terpencil perbatasan dengan negara tetangga 
yang pendapatan pajaknya masuk dalam rekening negara khusus untuk pembangunan infrastruktur  
sebagaimana Malaysia di Ginting High Land. Sehingga perjudian tidak mewabah 
dimasyarakat/rakyat kecil. Tuhan mengajari dengan anatomi tubuh manusia, tempat pembuangan 
kotoran di anus dan alat kelamin pada tempat yang tersembunyi. Kalau lubang tersebut ditutup 
maka akan keluar di wajah yaitu dari mulut, mata dan telinga sehingga penempatan lokasi perjudian 
dan lokalisasi secara alamiah harus juga ditempat terpencil  dan sembunyi, tidak mewabah di 
masyarakat. 

 
3. Program rehabilitasi warga negara korban Lumpur Lapindo.               

Kebijakan pertanahan lainnya yang dapat dilakukan yaitu pembangunan Kota Terpadu   
Mandiri (KTM) sebagai wadah dari korban Lapindo yang merupakan kewajiban negara menyantuni 
warganya dengan membangun kota tersebut.  Alokasi tanah dapat diambilkan dari tanah aset negara 
yang tidak  produktif yaitu dari tanah PTP atau perhutani yang ditanami tanaman 
semusim/disewakan pihak ketiga karena telah menyimpang  dari tupoksinya.  Sedang tanah-tanah 
yang terendam lumpur Lapindo yang dinyatakan sebagai akibat bencana maka menurut UUPA 
menjadi tanah negara. Kalau KTM Lumpur Lapindo  dapat terwujud maka nama SBY akan abadi 
sepanjang masa. 

 
4. Program pengembangan dan pengamanan  pulau - pulau terluar berbasis swadaya 

masyarakat 
Tiga sampai dengan lima keluarga mandiri pasangan muda ditempatkan dalam 1 (satu) 

pulau terluar NKRI. Masing-masing kepala keluarga (Suami dan Istri) dibekali berbagai 
ketrampilan pertanian subsisten modern dan teknologi pengolahan hasil pertanian termasuk 
teknologi pertukangan sederhana untuk membangun tempat tinggal dan tempat hidup menjadi 
keluarga mandiri dan juga berbekal pertahanan diri dari binatang buas (dibekali senjata api berijin).  
Mereka lebih maju dari penjaga rambu mercusuar, yaitu bukan bertugas menjaga pulau, tetapi 
dengan berbekal ketrampilan yang dilatih terlebih dahulu mereka dapat menaklukkan dan 
mengembangkan sumber daya alam setempat guna membangun kehidupan subsisten yang mandiri 
yang bergantung pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. 

Teknologi penyuburan tanah menggunakan bahan-bahan yang ada dipulau tersebut seperti 
penggunakan pupuk bio dan pupuk kompos merupakan ketrampilan yang lebih dipilih dari pada 
pemupukan dengan pupuk buatan. Pemberantasan hama dengan insektisida, pestisida dan fungisida 
bio menjadi pilihan daripada penggunaan bahan kimia. Pupuk buatan dan insektisida kimiawi 
disamping kurang ramah terhadap lingkungan bahannya juga tergantung pada pulau lain. 
Penggunaan bahan baku yang ada di pulau tersebut yang dikembangkan, agar tidak terhalang karena 
kesulitan transportasi. 

Sarana untuk hidup disediakan oleh program selama 3-5 tahun, dimana pada tahun ke lima 
keluarga mandiri telah terbentuk tanpa tergantung pada tunjangan hidup dari program, bahkan 
sudah dapat kontribusi bagi perekonomian daerah sekitarnya/regional dan sudah dapat dipastikan 
berkembang secara subsisten modern serta dapat mengembangkan permukiman ke tempat lain di 
pulau tersebut dengan mengundang keluarga muda baru secara swakarsa. 
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Langkah - langkah operasional program : 
� Pendataan luas, potensi dan jumlah pulau-pulau terluar. (A) 
� Perhitungan jumlah keluarga yang dididik, jumlah pulau dikalikan 5 keluarga. (B=2x5xA) 
� Penjaringan pasangan muda/subur yang berpendidikan minimal SLTA yang bersedia hidup 

di daerah terpencil (C=B+50%B). 
� Pelatihan ketrampilan dengan jumlah peserta C: pembuatan pupuk, teknologi tanaman 

pertanian, perkebunan, pemberantasan hama dan penyakit, pertukangan, pembuatan 
embung. 

� Perencanaan anggaran lima tahun yang diperinci dalam rencana anggaran tahunan untuk 
pembiayaan per pulau yang terdiri dari: biaya hidup, sarana pembangunan rumah dan sarana 
pengembangan usaha, dan biaya korelasi. 

� Biaya hidup per orang minimal 3-5 kali UMR agar merangsang pasangan muda bersedia 
ditempakan di daerah terpencil. Sarana pembangunan rumah lebih diutamakan peralatan 
pertukangan. Sarana pengembangan usaha lebih pada bahan utama pembuatan pupuk bio 
yaitu bibit bakteri fermentasi, bibit unggul baik tanaman maupun ternak. Biaya korelasi 
meliputi distribusi bahan makanan, pakaian, obat-obatan, bibit, bahan-bahan usaha tani, tim 
medis yang berkunjung secara periodik, penampungan dan pembelian hasil-hasil usaha 
hingga menghasilkan program pengembangan  penyediaan sarana pendidikan bagi 
keluarganya.  

Manfaat program : 
� Pemecahan masalahan pengangguran karena program dapat menciptakan lapangan kerja 

bagi angkatan kerja produktif muda 
� Pengamanan wilayah NKRI sehingga tidak lagi ada klaim dari pihak negara tetangga 
� Peningkatan perekonomian regional hasil pulau yang tadinya kosong dapat berkontribusi 

menghasilkan hasil bumi 
Susunan kelembagaan program : 

• BPN RI (DEPUTI PEMBERDAYAAN) 
• DEPARTEMEN DALAM NEGERI 

• DEPARTEMEN PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 
• UKM/PERDAGANGAN 
• TNI/KEPOLISIAN NEGARA 

 
Apabila pemerintah belum siap dengan program no.4 maka cukup diberi tugu batas dan  
legalisasi aset negara terhadap pulau tersebut dengan menerbitkan sertipikat tanah 
sebagaimana di Jepang dilakukan pada pulau terluar yang lautnya sangat ganas. 
 
“Tulisan ini dimaksud sebagai masukan agar Bangsa Indonesia dapat menjadi Bangsa Besar 
yang bermartabat dan tidak terpuruk menjadi Kuli da n Tikus di negeri sendiri”. 
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