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PADA UPACARA PERINGATAN 50 TAHUN AGRARIA

TANGGAL 24 SEPTEMBER 2010

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yang kami hormati,

 Para pimpinan dan Keluarga Besar Lembaga – Lembaga

Tinggi Negara :

 Para pimpinan dan Keluarga Besar Komisi – Komisi

Negara :

 Para Menteri dan Keluarga Besar Kementrian Negara RI

 Jaksa Agung dan Keluarga Besar Kejaksaan Agung RI ;

 Panglima dan Keluarga Besar TNI ;

 Kepala dan Keluarga Besar Kepolisian Negara RI ;

 Kepala dan Keluarga Besar Lembaga Pemerintah Non

Departemen :

 Para Gubernur , Bupati, Walikota beserta seluruh

Keluaraga Besar Pemerintahan Daerah Provinsi,

Kabupaten, dan Kota Seluruh Indonesia;

 Para pimpinan Pimpinan dan Anggota DPRD

Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.

Keluarga Besar BPN-RI di seluruh pelosok negeri,

serta Saudara- saudara sebangsa dan setanah air di

mana pun sedang berada.

Hari ini kita sedang berada pada moment penting

dalam mengawal perjalanan UUPA, kita telah dikaruniai

Allah SWT untuk mengemban amanat UUPA yg saat ini

kita peringati hari kelahirannya untuk yang ke-50.

Oleh karenanya pada kesempatan pertama saya

ingin mengajak Saudara-Saudara sekalian untuk

memanjatkan puji syukur seraya memohon hidayahNya

agar jajaran Badan Pertanahan Nasional RI senantiasa

diberi kemampuan melaksanakan amanat UUPA sebaik-

baiknya.



Pemaknaan Peringatan Ulang Tahun emas 50 tahun

UUPA kita laksanakan selama selama 1 tahun (24

September 2010 sampai dengan 23 September 2011).

Melalui peringatan ini, Badan Pertanahan Nasional

mendorong setiap upaya yang berkembang di masyarakat

dalam pemaknaan 50 Tahun Agraria. Badan Pertanahan

Nasional berkomunikasi dengan setiap elemen masyarakat

dalam rangka mengembangkan pengelolaan pertanahan

guna mewujudkan pertanahan untuk keadilan dan

kesejahteraan rakyat. Badan Pertanahan Nasional juga

melakukan koordinasi dengan setiap instansi pemerintahan

guna mencapai maksud tersebut.

Hadirin yang saya hormati;

Dalam pemaknaan 50 Tahun Agraria, saya ingin

menekankan kembali pentingnya perspektif pengelolaan

pertanahan di tanah air didasarkan atas Peraturan Presiden

Nomor 10 Tahun 2006 yang cakupannya lebih luas dan

komprehensif antara lain dibentuknya suatu kelembagaan

yang lebih luas dan menyeluruh antara lain Deputi Survei

Pengukuran dan Pemetaan, Hak Tanah dan Pendaftaran

Tanah, Pengaturan dan Penataan Pertanahan,

Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan

Masyarakat, Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara

Pertanahan, dimana dalam peraturan lama Deputi

Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat dan

Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan

tidak ada. Kalau kita cermati, substansi UUPA dan

Peraturan Pertanahan lainnya ada empat prinsip, yaitu:

1. Tanah dan Pertanahan harus berkontribusi terhadap

kesejahteraan dan membuka akses kemakmuran

khususnya melalui akses terhadap sumber-sumber

agraria;

2. Tanah dan Pertanahan harus berkontribusi dalam

menciptakan keadilan berkaitan dengan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

3. Tanah dan Pertanahan harus berkontribusi dalam

menciptakan berkelanjutannya sistem dan sumber-

sumber agraria menuju terciptanya berkelanjutan

sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan;



4. Tanah dan Pertanahan harus berkontribusi dalam

mengurangi sengketa dan konflik dalam harmoni sosial.

Saudara-saudara sekalian dan hadirin yang berbahagia,

Implementasi dari empat prinsip di atas, dituangkan ke dalam

sebelas agenda besar yang harus diupayakan berupa

program jangka pendek, menengah dan jangka panjang

yaitu:

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan

Pertanahan Nasional.

2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran,

serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh

Indonesia

3. Memastikan penguatan hak hak atas tanah.

4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah

korban bencana alam dan daerah-daerah konflik

5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah,

sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia

secara sistematis.

6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional

(SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen

pertanahan di seluruh Indonesia.

7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan

partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan

tanah skala besar

9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan

perundang-undangan Pertanahan yang telah

ditetapkan.

10.Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.

11.Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan

kebijakan Pertanahan.

Dalam melaksanakan sebelas agenda di atas telah

ditetapkan program strategi dan program penunjang

lainnya

a. Program Strategi yang harus dilaksanakan dengan

dedikasi dan penuh tanggung jawab, meliputi :



1. Percepatan, Ketepatan, Kemudahan, Transparansi,

dan Akuntabilitas Legalisasi Aset Tanah Masyarakat

dan Pemerintah.

2. Reforma Agraria.

3. Penertiban Tanah Terlantar.

4. Penyelesaian Masalah Pertanahan, dan

5. LARASITA untuk memberikan keadilan akses

pertanahan bagi masyarakat.

b. Program Penunjang lainnya meliputi :

1. Menjalankan secara baik dan penuh tanggung jawab

program penunjang untuk memastikan Program-

Program Strategis Pertanahan dan Tugas

Pemerintahan di Bidang Pertanahan berjalan secara

baik,

2. Melaksanakan secara baik berbagai Peraturan (baik

Peraturan Pemerintah maupun Peraturan-Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional) yang baru

dikeluarkan pada tahun 2010 dengan tetap

menjalankan berbagai Peraturan lain yang masih

berlaku.

3. Memenuhi syarat kinerja minimum, yaitu

melaksanakan semua target program dan kegiatan

sebagaimana ditetapkan dan dimonitor oleh Tim

Kendali Program Pertanahan.

Hadirin para peserta upacara yang berbahagia

Keluarga Besar BPN RI mempunyai tugas yang tidak

ringan untuk mewujudkan Badan Pertanahan Nasional

yang ”baru” sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden

Nomor 10 Tahun 2006. Namun dengan kemampuan yang

kita miliki saat ini dibarengi dengan kerja keras seluruh

jajaran, saya optimis tantangan itu akan mampu kita

wujudkan bersama. Oleh karenanya saya berharap

kepada Saudara-saudara untuk:

1. Melaksanakan secara baik Tugas Pokok dan Fungsi;

2. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan

secara terus menerus;

3. Mengembangkan kapasitas dan kemampuan

Kelembagaan dan Karyawan secara terus menerus;

4. Mengembangkan jiwa korsa keagrariaan secara terus

menerus;



5. Mengembangkan loyalitas pada lembaga masyarakat,

bangsa, dan negara secara terus menerus.

6. Menjalin koordinasi dan hubungan yang harmonis dengan

lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga

kemasyarakatan.

7. Senantiasa menghargai kearifan lokal.

Akhirnya, selaku Kepala BPN RI, saya sampaikan selamat

dan Penghargaan kepada seluruh Keluarga Besar Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Pimpinan

Daerah, Unsur MUSPIDA, dan Seluruh Perangkat

Pemerintahan Daerah.

Sekian dan terimakasih atas segala perhatiannya, semoga

Tuhan akan senantiasa memberikan rahmat dan menuntun

kita dalam mengemban tugas dan menjalankan aktivitas kita

semua.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIOANAL

REPUBLIK INDONESIA

TTD

JOYO WINOTO, Ph.D




