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Sawit di Indonesia

Good Practice: Komitmen Presiden Jokowi

Total Tutupan
Kebun Sawit*

16.3 juta Ha

HGU Sawit**

6.8 juta Ha 826rb Ha

Perkiraan HGU Sawit
dalam Kawasan

Hutan**

Evaluasi perizinan Sawit dan 
menunda pembukaan untuk

mengurangi konflik
Inpres No. 8/2018 

RAN-KSB: meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas

kebun, penyelesaisan status 
dan legalisasi lahan dan sawit

sebagai energi terbarukan
Inpres No. 6/2019

Mewujudkan sistem
pengelolaan perkebunan sawit
yang efektif, efisien, adil dan 

keberlanjutan
Perpres No. 44/2020

*Sumber: Kepmentan No. 833/2019 
**Sumber: Pusdatin ATR/BPN



Masyarakat Adat dan Kebun Sawit: 

Shifting Perspectives

Sejarah

Masyarakat 
dinamis dan 
bergaya
hidup
khusus

Pengemban
hak sebagai
WNI, secara
kolektif
maupun
individu

Penyediaan
ruang hidup
MHA yang 
proporsional
dan 
berkepastian
hukum demi 
pembangunan
yang merata

Tujuan Akhir

Persepsi
Lama

Dengan luasnya dampak dan manfaat dari
industri kelapa sawit bagi Indonesia, 
keberadaan dan hubungan masyarakat
hukum adat dengan kelapa sawit adalah
suatu kenyataan yang harus menjadi bagian
krusial bagi pengembangan praktik
berkelanjutan. 



Kehadiran Negara

Diskresi Presiden untuk Orang Rimba

Maret 2015, 11 Orang Rimba meninggal dunia karena
berbagai macam komplikasi kesehatan

Faktor utama: Penyempitan ruang hidup, kelaparan, 
dan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan
dan tanaman obat tradisional

Kunjungan Presiden Jokowi bulan Oktober 2015 membuka ruang
dialog dan Presiden berkomitmen untuk menyediakan ruang
hidup bagi Orang Rimba dengan membangun Kawasan Terpadu

Pernyataan Kantor Staf Presiden: “Ini adalah masalah kronis yang 
memerlukan penanganan dengan pendekatan yang berpusat pada 
perlindungan dan penyediaan habitat dan ruang hidup mereka. Tanpa
hal ini perlindungan dan penyediaan.”

“Ya, sudah. Nanti disiapin [rumah, bibit dan 
lahan]. Bu Menhut sudah nyiapin, Pak Bupati, 

Pak Gubernur. Nanti yang mengenai
rumahnya diurus Mensos.”

Presiden Jokowi, 2015



Legalisasi Aset
4,5 juta Ha

Legalisasi
Aset

3,9 juta ha

Tanah 
Transmigrasi

Belum
Bersertifikat
0,6 juta ha

Redistribusi Tanah
4,5 juta Ha

Ex-HGU, 
Tanah 

Terlantar & 
Tanah 

Negara 
Lainnya

0,4 juta ha

Pelepasan
Kawasan 

Hutan
4,1 juta ha

Target Reforma Agraria (2015-2019)
9 juta ha

Penerbitan
sertifikat
sejumlah

1.271.482 bidang
seluas 867.531 
Ha (216,88%)

Penerbitan
Sertifikat seluas
361.803 bidang
seluas 203.943 

Ha (4,97%) 

• Penerbitan
Sertifikat

sejumlah 19.9 
juta bidang seluas

4.85 juta Ha 
(124,36%)

• Peningkatan
kualitas data 

seluas 2,4 juta Ha 

Penerbitan
Sertifikat
sejumlah

144.956 bidang
seluas 130.129 

Ha (21,68%)

Fresh land

Peran Reforma Agraria & GTRA

Pilar 
pembangunan
& pemerataan
ekonomi dalam

Proyek
Strategis
Nasional

Mengantisipasi
& mencegah

konflik

Penyediaan
tanah – faktor
produksi vital 
dalam sektor-
sektor krusial

Dalam masa-masa penuh ketidakpastian, Reforma Agraria sebagai…

Aset + Akses = Reforma Agraria

Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang
berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber
daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian
dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi
seluruh rakyat Indonesia.1

Reforma Agraria memiliki modal sosial, kebijakan dan politik
yang cukup mumpuni. Berdasarkan berbagai kerangka kebijakan
yang ada reforma agraria merupakan pilar pembangunan
ekonomi Indonesia. Kelembagaan GTRA juga menjadi mesin
delivery antar K/L yang dibutuhkan untuk merealisasikan
penyediaan ruang hidup bagi masyarakat adat.
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Pelaksanaan Reforma Agraria yang Inklusif terhadap Masyarakat Hukum Adat

Output
Pemetaan & 

pemberian hak
untuk masyarakat

Outcome
Ruang hidup untuk

menjaga
keberlangsunganPenataan Aset

Going Beyond:
Ruang Hidup demi Keberlangsungan MHA
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Konsolidasi tanah
Penguatan via tata 
ruang
Penyediaan fasum
dan fasos
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bagi pelaku usaha
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Penataan Akses



Katalis Reforma Agraria

Output
Pemetaan & pemberian

hak untuk masyarakat

Outcome
Penanganan kemiskinan

melalui pemanfaatan tanah
via peningkatan pendapatan, 

ketahanan pangan

KEGIATAN
• Penyediaan TORA
• Redistribusi
• Legalisasi
• Penyelesaian sengketa-

konflik

KEBUTUHAN
• Sinkronisasi IKU, lokasi

& DIPA
• Relasi antar K/L dan 

Pemerintah Daerah
• Data accessibility 

antar K/L

KEGIATAN
• Pemberdayaan berbasis

kemitraan
• Konsolidasi tanah
• Penguatan via tata ruang

KEBUTUHAN
• Pendekatan yang aktif

terhadap kemitraan
• Penyesuaian pendekatan

dengan kebutuhan daerah
• Ekosistem pemberdayaan

Gugus Tugas Reforma Agraria

Penataan Aset Penataan Akses

Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria Suatu lembaga yang berfungsi sebagai ruang
sinkronisasi & negosiasi yang menjadi

katalis proses Reforma Agraria

Pusat
Tim Pelaksana Harian

Sekretariat

Daerah
34 Provinsi

97 Kabupaten/Kota

9 juta Ha
2020-2024

GTRA adalah organisasi lintas sektor yang bersifat
ad hoc dan sementara, yang bertugas memfasilitasi

dan mendorong percepatan dan eksekusi program 
strategis nasional reforma agraria [RA]. Melibatkan

berbagai kementerian/lembaga di pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat.


