DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
JAKARTA
Nomor
Lamp.
Perihal

:
:
:

DLR/I/387/I/69.
2 (dua exemplar).
Peningkatan Pelaksanaan
Landreform dalam rangka
Repelita.

Jakarta, 24 Januari 1968
Kepada
Yth.:

Semua Kepala Kantor Agraria
Daerah di:
1. Jawa – Barat.
2. Jawa – Tengah.
3. Jawa – Timur.
4. Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bali.

Sehubungan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan pelaksanaan Landreform
dalam rangka mensukseskan Repelita 5 Tahun I dan akan diselenggarakannya
pertemuan dengan para Kepala-kepala Kantor Agraria Daerah/Kepala-kepala Kantor
Agraria Kotapraja dan Kepala-kepala Pengawas Agraria Daerah, maka dengan ini kami
kirimkan daftar-daftar pertanyaan untuk dipakai sebagai bahan-bahan pertemuan yang
akan datang.
Daftar pertanyaan mana kami harapkan agar dikirimkan dan dibawa serta dalam
pertemuan dimaksud diatas setelah selesai diisi/dijawab untuk dapat dipakai sebagai
bahan-bahan pembicaraan dalam pertemuan tersebut.
Demikianlah harap menjadi perhatian saudara dan maklum adanya.
A.n. MENTERI DALAM NEGERI/
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA
Kepala Direktorat Landreform
ttd.
(ALISOEPARTO WASITOHARDJO)
TEMBUSAN dikirim kepada:
1. Kepala Inspeksi Agraria Bali di Denpasar.
2. Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur di Surabaya.
3. Kepala Inspeksi Agraria Jawa Tengah di Semarang.
4. Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat di Bandung.
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LAMPIRAN
CONTOH: DAFTAR ISIAN DATA-DATA YANG DIPERLUKAN
I.

UMUM:
1. Luas Daerah Kabupaten.
2. Luas tanah pertanian (sawah, tambak dan tanah kering lainnya).
3. Luas tanah perkebunan.
4. Luas tanah kehutanan.
5. Jumlah Penduduk (Laki2: …………………, Wanita: …………………)
6. Jumalh petani.
7. Jenis tanaman yang ada (padi, jagung, dll. Luas masing-masing Ha).
8. Berapa kali rata-rata panen setiap tahun.
9. Pemakaian pupuk rata-rata per Ha dan jenisnya (Urea dll).
10. Hasil panen rata-rata per Ha tiap kali panen.
11. Harga padi kering rata-rata tahun 1967/1968.
12. Jumlah hewan dan jenis hewan yang ada.
13. Jumlah Koperasi primer.
14. Jumlah Kecamatan.
15. Jumlah Desa.

II. PELAKSANAAN LANDREFORM:
1. Jumlah pelapor:
a. tanah kelebihan= ............... orang, luas tanahnya= ............... Ha.
b. Tanah absentee= ............... orang, luas tanahnya= ................ Ha.
2. Jumlah luas tanah yang telah diredistribusikan:
a. tanah kelebihan luasnya ............... Ha, penerima ............... kk, bekas pemilik
..................... orang.
b. Tanah absentee
: luasnya ............... Ha, penerima ............... kk.
c. Tanah negara lainnya : luasnya ............... Ha, penerima ................ kk.
Jumlah
: luasnya ............... Ha, penerima ................ kk.
Bekas pemilik ..................... orang.
3. a. Besarnya uang sewa yang seharusnya masuk ke pemerintah ........ Rp. .........
b. Besarnya uang ganti rugi yang ......................................................... Rp. .........
c. besarnya uang ganti rugi yang harus dibayar kepada bekas pemilik Rp. .........
4. a. Besarnya uang sewa yang sudah disetor di
B.R.I. (Ex. B.N.I. I Unit II) .....................
Rp. ......................
b. Besarnya uang ganti rugi yang sudah disetor di
B.R.I. (Ex. B.N.I. I Unit II) .....................
Rp. ......................
c. Besarnya uang Ganti Rugi kepada bekas pemilik yang telah dibayar:
Rp........................... kepada ................................ bekas pemilik kelebihan/
absentee yang terdiri dari:
a) Langsung dari penerima redistribusi Rp. ………………… kepada ………
orang bekas pemilik kelebihan/absentee.
b) Dari Yayasan Dana Landreform Rp. .................... kepada .........................
orang bekas pemilik/absentee.
c) Dari Anggaran Belanja Rp. ......................... kepada ...................................
orang bekas pemilik/absentee.
5. S.T.P.3. yang telah dapat diselesaikan ..................... orang bekas pemilik, dengan
luas tanah ............ Ha. dan Ganti Rugi Rp. .....................
6. Jumlah S.I.M. yang masih ada ..................... orang, luas tanah ..................... Ha.
uang sewa Rp. .....................
7. Berapa orang penerima redistribusi tanah yang telah menerima SK atau salinan
SK dani Kinag.
8. jumalh luas tanah redistribusi yang telah diukur dan telah diberikan sertipikat:
luasnya ............... Ha. = ..................... orang pemilik baru.
9. a. Berapa jumlah penggarap dengan bagi-hasil ............... orang.
b. Berapa jumlah pemilik tanahnya ............... orang, berapa luas
c. Berapa jumlah surat perjanjian Bagi-hasil yang telah dibulatkan ............ buah.
10. a. Jumlah gadai tanah yang ada ....................................
b. Jumlah pemegang gada .................................... orang.
c. Jumlah pemilik tanah ......................................... orang.
11. a. Jumlah gadai tanah yang sudah dikembalikan ………………
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b. Jumlah Pemegang gadai ................................. gadai.
c. Jumlah pemilik tanah ............................. orang, luas tanahnya ................. Ha.
III. Supaya dibuat peta situasi tanah-tanah yang telah diredistribusikan atau tanah-tanah
obyek Landreform.
IV. Masalah-masalah yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Landreform.
V. Masalah-masalah Agraria lainnya a1. persoalan tanah perdikan, tanah partikelir dan
sebagainya yang ada di Daerah Saudara.
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