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Perdebatan mengenai reforma agraria (RA) yang
berkembang selama ini telah menyempitkan makna dan
nuansa dari RA. Naskah ini mengajukan perluasan atas
kerangka konseptual dan operasional dari RA yang sejati,
yakni suatu RA yang diharapkan benar-benar mampu
menjawab berbagai dimensi krisis agraria dan ekologi yang
terjadi di pedesaan.

Konsep RA sejati diperluas pemaknaannya sebagai suatu
pembaruan yang menyeluruh atas relasi-relasi sosio-agraria
dalam arti luas. Artinya mencakup relasi-relasi penguasaan
dan penyakapan tanah serta relasi-relasi perburuhan dan
kemitraan dalam pengusahaan tanah. Tujuannya adalah agar
relasi-relasi itu bersifat demokratis dan memihak kelompok
miskin, serta menjamin terjadinya transfer kesejahteraan dan
kekuasaan berbasis tanah yang mengalir secara nyata kepada
lapisan pekerja pedesaan yang tidak atau hampir tak
bertanah (tuna kisma dan gurem).

Policy brief ini mendiskusikan empat praktik yang dianggap
sebagai RA padahal bukan, serta empat praktik atau gagasan
yang dianggap sebagai bukan RA padahal (potensial)
mewujudkan RA. Berdasarkan klarifikasi ini, selanjutnya
penulis mengusulkan perluasan atas kerangka operasional
RA yang sejati. Hal ini dituangkan dalam bentuk lima
rekomendasi mengenai kebijakan umum RA dan sembilan
rekomendasi khusus mengenai substansi RA dalam RUU
Pertanahan.
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Pendahuluan

Konsep Reforma Agraria (RA) telah mengalami
penyempitan makna dan nuansa. Salah satu
manifestasi dari penyempitan ini adalah fokus
pembaruan dari RA yang terlalu berpusat pada
tanah ( ). Itu pun terbatas pada tanah diland centred
luar kawasan hutan. Akibatnya, apa yang dianggap
sebagai RA itu melalaikan perhatian pada
pentingnya penciptaan dan pemerataan manfaat
dari kesejahteraan dan kekuasaan yang dihasilkan
dari akses dan pemanfaatan sumber agraria secara
luas (bukan hanya tanah).

Pandangan utama ini adalahpolicy brief
keharusan perluasan atas kerangka konseptual dan
operasional dari RA. Perluasan semacam ini
mendesak mengingat tingkat keluasan dan
kedalaman persoalan agraria dan ekologi yang
berlangsung dewasa ini. Kedua persoalan ini secara
berkelindan telah membentuk problem struktural

krisis pedesaan (lihat Tabel 1), dengan imbas
langsung pada merebaknya problem struktural di
wilayah perkotaan.

Untuk mengulas lebih lanjut pandangan di atas,
pertama-tama akan diuraikan pengertian RA yang
sejati berikut kriterianya, terutama jika RA dituntut
kontribusinya untuk turut memecahkan problem
struktural krisis pedesaan. Bertolak dari hal ini,
bagian kedua akan mendiskusikan dua isu
perdebatan, yakni apa yang dianggap sebagai RA
padahal bukan, dan apa yang dianggap sebagai
bukan RA padahal (potensial) merupakan RA.
Bagian terakhir berisi rekomendasi mengenai
kerangka operasional RA yang mencakup
rekomendasi kebijakan RA yang bersifat umum dan
rekomendasi kebijakan khusus RA untuk dimuat
dalam RUU Pertanahan.

RA Sejati: Demokratisasi Relasi-Relasi
Sosio-Agraria yang Memihak Kelompok Miskin

RA sejati pada dasarnya berurusan dengan relasi-
relasi sosio-agraria baik yang berlangsung antar
orang, antar kelompok atau kelas sosial, maupun
lebih luas antara masyarakat dengan negara. Relasi-
relasi ini mencakup penguasaan, sewa menyewa,
bagi hasil dan perburuhan, serta berbagai bentuk
kemitraan yang terjadi di sepanjang pros s produksie
dan penciptaan surplus, berikut distribusi dan
pembagiannya. Sedangkan sumber-sumber agraria
yang dimaksud di sini tidak hanya tanah, namun juga
air dan mineral yang dikandungnya, produk-produk
seperti sumber daya hutan dan tanaman di atasnya,
demikian juga surplus yang dihasilkan dari
pemanfaatan dan pengusahaannya.

Acap diasumsikan bahwa relasi-relasi sosio-
agraria semacam itu bercorak kompetitif, yang di
dalamnya mencakup ketimpangan dan diferensiasi
sosial. Hal ini terutama berkisar pada lima isu kunci
berikut: (1) siapa menguasai sumber agraria apa; (2)
siapa melakukan aktivitas produksi apa di atasnya;

(3) siapa mendapatkan keuntungan (surplus) apa
darinya; (4) apa yang dilakukan dengan surplus
tersebut; dan (5) apa yang dilakukan pada satu sama
lain oleh pihak-pihak yang terlibat dalam keempat
proses itu (Bernstein 2010; White 2011).

Suatu RA disebut sejati apabila dapat melakukan
demokratisasi atas relasi-relasi kompetitif di
seputar kelima proses di atas. Hal ini dilakukan
dengan cara me- berbagai bentukreform
ketimpangan dan eksploitasi yang berlangsung di
dalamnya, serta memastikan agar berbagai ragam
benefit ekonomi maupun politik yang dihasilkan dari
suatu sumber agraria dapat terdistribusi se-inklusif
mungkin di antara anggota masyarakat (Borras &
Franco 2008a).

Demokratisasi atas relasi-relasi sosio-agraria
yang timpang harus memihak secara nyata pada
kebutuhan dan kepentingan kelompok miskin (pro-
poor). Pada kotak 1 dapat dicermati sembilan ciri RA
yang bersifat ini.pro-poor



POLICYBRIEF3
Volume Tahun 20164

I n s t i t u t e

Hadirkan Reforma Agraria yang Sejati
dalam RUU Pertanahan:
Urgensi Perluasan Kerangka Konseptual dan Operasional



I n s t i t u t e

Hadirkan Reforma Agraria yang Sejati
dalam RUU Pertanahan:

Urgensi Perluasan Kerangka Konseptual dan Operasional

POLICYBRIEF Volume Tahun 20164
4

Untuk memastikan bahwa demokratisasi relasi-
relasi sosio-agraria yang memihak kelompok miskin
tidak berhenti sebatas perubahan peraturan tetapi
tercermin dalam kenyataan empiris, maka perlu ada

1

dua kriteria kunci untuk menilai RA yang sejati, yaitu
'transfer aktual' dan 'dampak (re)distribusi'.

‘Transfer aktual' menyangkut sejauh mana
pembaruan atas relasi-relasi sosio-agraria dapat
memastikan bahwa manfaat ekonomi dan politik
benar-benar mengalir kepada kelompok yang dituju.
Berdasarkan kriteria ini, maka RA yang sejati adalah
yang tidak sekedar memberikan hak secara hukum
atas suatu sumber agraria, namun lebih dari itu
memastikan bahwa secara aktual terjadi proses
transfer neto atas manfaat-manfaat ekonomi dan
politik dari sumber agraria tersebut (bdk. Borras &
Franco 2008b).

Selanjutnya, kriteria 'dampak (re)distribusi'
menuntut agar arah transfer itu menghasilkan aliran
manfaat yang bersifat lintas kelas atau lapisan sosial.

Misalnya dari negara, korporasi, desa, komunitas,
kelas/lapisan sosial atas kepada buruh tani, warga
miskin, pemuda pengangguran, petani perempuan,
dan seterusnya. Arah transer semacam inilah yang
mencerminkan RA sejati karena telah menghasilkan
dampak (re)distribusi atas kesejahteraan dan
kekuasaan berbasis sumber agraria di antara anggota
masyarakat. Sebaliknya, dampak yang berlawanan
akan terjadi jika aliran manfaat tersebut berlangsung
di antara kelas atau lapisan sosial yang sama alias
transfer antar sesama elit (dengan dampak
pengukuhan ); atau lebih parah lagi,status quo
berlangsung dengan arah transfer yang terbalik, yakni
mengalir dari pihak yang kecil/lemah kepada pihak
yang besar atau berkuasa (dengan dampak terjadinya
rekonsentrasi) (Borras & Franco 2008c). Dalam kedua
kasus ini, meski ada pemberian hak dan transfer
aktual, namun pembaruan ini bukanlah RA sejati
melainkan menggambarkan RA yang diserobot oleh
golongan elit.

'Transfer Aktual' dan 'Dampak
(Re)distribusi' sebagai Kriteria Penentu

Kotak 1. Karakteristik Kebijakan Pertanahan
yang Memihak Kelompok Miskin

1. Melindungi atau mentransfer kesejahteraan berbasis tanah. Kesejahteraan berbasis tanah ini memiliki arti luas, yakni mencakup tanah itu sendiri, air dan
kekayaan mineral yang dikandungnya, tanaman dan sumber daya hutan di atasnya, dan surplus yang dihasilkan darinya.

2. Mentransfer kekuasaan politik berbasis tanah. Kekuasaan politik yang dimaksud di sini berkaitan dengan kontrol yang riil dan efektif atas sumber daya alam.

3. Sadar kelas. Sadar kelas berarti memastikan bahwa dampak kebijakan benar-benar bermanfaat bagi golongan pekerja yang tuna kisma atau bertanah
gurem.

4. Sadar sejarah. Hal ini berarti masalah penciptaan serta transfer kesejahteraan dan kekuasaan politik berbasis tanah perlu dipahami dari tinjauan historis
yang lebih panjang sehingga kerangka "keadilan sosial" dapat dikembangkan secara penuh.

5. ,Sensitif gender. Hal ini berarti kebijakan yang dibuat sekurang-kurangnya tidak mengurangi, dan sebisa mungkin meningkatkan hak-hak perempuan yang
khas atas tanah.

6. Sensitif etnis. Hal ini berarti kebijakan yang dibuat sekurang-kurangnya tidak mengurangi, dan sedapat mungkin meningkatkan, hak-hak yang khas dari
kelompok etnis terhadap klaim teritorial mereka.

7. Meningkatkan produktivitas. Kebijakan yang dibuat harus menjamin peningkatan produktivitas lahan dan tenaga kerja.

8. Menumbuhkembangkan sumber-sumber penghidupan. Kebijakan yang dibuat harus menyumbang pada penumbuhkembangan sumber-sumber penghidupan
yang kian beragam dan berkelanjutan.

9. Menjamin keamanan hak. Kebijakan yang dibuat harus menyumbang pada keamanan hak yang efektif dari kelompok miskin di dalam menguasai dan
menggunakan tanah untuk tujuan dan menurut cara yang mereka kehendaki.

Sumber: Borras & Franco (2008b: 3-5; 2010: 10-16)

Dinyatakan sebagai RA padahal Sebaliknya
Berdasarkan pengertian RA sejati dengan dua

kriteria penentunya yaitu transfer aktual dan dampak
(re)distribusi seperti dijelaskan di atas, maka dapat
kita evaluasi beberapa praktik yang diklaim sebagai RA
padahal berdampak sebaliknya.

Pertama, kecenderungan memasukkan semua
jenis legalisasi hak atas tanah ke dalam kategori RA.
Kecenderungan ini biasanya dilakukan pemerintah

atas semua program pemberian tanah negara kepada
petani penggarap. Hal ini tidak tepat karena praktik itu
pada umumnya sekedar mewujudkan legalisasi
(sertipikasi) penguasaan tanah tanpa mempersoalkan
struktur ketimpangan dan eksploitasi yang mungkin
terjadi di antara anggota masyarakat sendiri atau
antara anggota masyarakat dengan pihak luar.
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Kedua, kecenderungan menganggap bahwa
semua praktik dari bawah oleh gerakanland reform
tani otomatis merupakan RA yang sejati. Hal ini tidak
senantiasa demikian. Ketika proses (re)distribusi
tanah di antara anggota serikat tani sendiri tidak
berlangsung demokratis dan memihak kelompok
miskin, serta gagal mengembangkan mekanisme
untuk mencegah proses diferensiasi dan akumulasi
di antara mereka maka tidak akan ada RA sejati di
dalamnya (bdk. Sirait 2015).

Ketiga, modus operasi RA oleh pemerintah yang
menekankan pada kriteria-kriteria hukum dan
administratif untuk memastikan status 'clear and
clean' dari tanah-tanah yang bakal dibagikan, juga
tidak bakal melahirkan RA yang sejati. Penekanan
pada aspek teknis-yuridis ini semata akan membuat
pelaksanaan RA menghindar dari lokasi-lokasi yang

justru 'bermasalah' dan membutuhkan terobosan
hukum. Misalnya wilayah dengan konflik agraria,
yang dire-klaim atau diokupasi para petani, yang
tumpang tindih dengan kawasan hutan, wilayah
kelola komunitas adat, dan sebagainya.

Keempat, membatasi diri pada lingkup
kewenangan sektoral juga tidak akan menghasilkan
RA yang sejati. Membatasi pembaruan hanya pada
pemberian hak atas tanah belaka tanpa
mengaitkannya dengan penatagunaan tanah serta
dengan optimalisasi pengusahaan tanah dan
penguatan organisasi produksi (karena dianggap
ranah dari sektor lain) akan membuat pembaruan
itu gagal mewujudkan keadilan dan kesejahteraan
bagi para penerimanya. Tanah yang sudah diterima
melalui program RA yang parsial semacam ini justru
dapat mudah terlepas lagi melalui mekanisme jual-
beli.

Tidak dianggap RA, padahal (Potensial) Menghasilkan RA
Dengan menggunakan pengertian RA dan

kriteria penilaian yang sama, maka beberapa praktik
maupun gagasan yang dianggap bukan RA
sebenarnya dapat berpotensi mewujudkan RA
sehingga harus didorong ke arah sana.

Pertama, distribusi atas tanah atau hutan negara
sering dianggap bukan RA karena obyek ini
'dibagikan tanpa ada keinginan kuat merombak
struktur agraria yang ada' (Nurdin 2012). Asalkan
d i laksan aka n b uka n u ntu k m en gh ind ar i
restrukturisasi penguasaan tanah pada ,private land
distribusi tanah pada kategori ini sangatpublic lands
potensial menghasilkan RA. Pertama, ia bisa
mengoreksi kenyataan negara sebagai 'tuan-tanah'
atas sebagian besar daratan dan perairan di wilayah
Indonesia. Kedua, hal ini juga bisa mewujudkan RA
ketika itu secara dikuasai olehpublic lands de facto
para tuan tanah lokal, elit politik, aparat keamanan,
perusahaan dan lain-lain.

Kedua, pemberian akses atas tanah negara atau
hutan negara dalam bentuk perizinan kolektif
(hutan desa, hutan kemasyarakatan) juga sering
dianggap sebagian kalangan sebagai bukan RA
karena tidak melibatkan pemberian hak milik. Ada
beberapa konsekuensi yang ditimbulkan oleh
anggapan ini. Pertama, tanpa menganggap alokasi
tanah/hutan negara kepada rakyat melalui skema-

skema semacam HGU, HKm, Hutan Desa dan HTR
sebagai berpotensi menghasilkan RA, maka desain
implementasi kebijakan ini akan sulit diarahkan
untuk mewujudkan dua kriteria kunci RA yang diulas
di atas (transfer aktual dan dampak redistribusi). Hal
ini mengundang risiko penikmat kebijakan ini akan
terbatas pada segelintir elit dan lapisan atas desa
saja (bdk. Adiwibowo dkk, 2013). Kedua, anggapan
demikian juga akan membuat upaya hukum untuk
perlindungan dan/atau restitusi tanah komunal
(baik termasuk tanah ulayat ataupun bukan) dapat
kehilangan prinsip pemerataan di antara anggota
komunitas karena juga sulit dilaksanakan dalam
kerangka spirit RA berdasarkan dua kriteria kunci di
atas.2

Ketiga, belum banyak pemikiran, apalagi praktik,
untuk mengintegrasikan tenancy reform
(pembaruan relasi-relasi penyakapan) melalui
b e rb aga i s kem a koo p era s i ya n g sa l i n g
menguntungkan ke dalam kerangka kerja RA. Hal ini
sebenarnya mengherankan karena UU Bagi Hasil
ditetapkan lebih awal daripada UU Pokok Agraria.
Salah satu inovasi pembaruan di bidang ini
ditawarkan oleh Sajogyo (1976) dalam rangka
mengatasi problem petani gurem. Lahan-lahan
gurem yang sulit ditingkatkan skala ekonomi dan
produktivitasnya dikonsolidasikan dengan cara
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dibel i oleh pemerintah untuk disatukan
pengelolaannya di bawah Badan Usaha Buruh Tani
(BUBT). BUBT ini merupakan wadah baru bagi eks
pemilik tanah gurem yang sekaligus menjadi pekerja
di dalamnya.

Keempat, peluang yang dibukakan oleh Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga
belum banyak dimanfaatkan. Kewenangan desa
atas pengelolaan aset desa yang diberikan oleh UU
D e s a in i m e n ye d ia ka n p e lu a n g u n t u k3

mengintegrasikan penataan dan pengembangan
wilayah dengan pelaksanaan RA pada skala desa.
Desa dimungkinkan untuk, misalnya: (1)
mengalokasikan sebagian asetnya menjadi lahan
pertanian abadi dengan status tanah komunal; (2)

mengalokasikan pemanfaatan tanah komunal ini
secara bergilir di antara warga miskin dan mereka
yang membutuhkan; (3) menetapkan aturan lokal
untuk mencegah konsentrasi kepemilikan tanah; (4)
mengonsol idasikan tanah gurem dengan
kompensasi untuk dikelola Badan Usaha Milik Desa,
Badan Usaha Milik Petani, atau koperasi; (5)
mengakusisi dengan kompensasi tanah guntai,
tanah kelebihan batas maksimum, tanah yang
pemiliknya pindah ke luar desa dan obyek-obyek
land reform lain untuk ditambahkan pada tanah
komunal sebagaimana dimaksud pada poin (1); (6)
melindungi sumber daya umum seperti lahan
penggembalaan kolektif, mata air, daerah
tangkapan air, wilayah muara dan pesisir, dan
seterusnya.

Rekomendasi Umum

1. RA yang sejati adalah upaya pembaruan untuk
mewujudkan demokratisasi atas relasi-relasi
sosio-agraria yang timpang dan eksploitatif,
dengan pemihakan kepada kelompok miskin
dan lemah. Evaluasi RA ditentukan oleh
kepastian ada-tidaknya transfer manfaat
secara nyata dari suatu sumber agraria, dan
sejauh mana transfer itu mengalir kepada
kelompok pekerja pedesaan yang tuna kisma
atau hampir tak bertanah.

2. RA sejati merupakan pembaruan menyeluruh,
tidak terbatas pada koreksi atas relasi-relasi
penguasaan yang timpang, tetapi juga koreksi
atas relasi-relasi penyakapan (sewa menyewa,
bagi hasil) yang tidak adil, koreksi atas relasi-
relasi perburuhan yang eksploitatif, bahkan
koreksi atas bentuk-bentuk kemitraan yang
manipulatif dan merugikan. RA yang sejati
tidak boleh sebatas pada semata,landreform
namun juga mencakup ,tenancy reform labour
reform reformdan bahkan atas berbagai
skema kemitraan yang melibatkan petani
dengan para pihak.

3. RA sejati tidak boleh terperangkap pada
pembaruan yang terbatas pada legalisasi

penguasaan tanah, tetapi harus memastikan
agar kontrol efektif atas sumber agraria dan
manfaat yang dihasilkannya benar-benar
berada di tangan penerima yang berhak.

4. RA yang sejati juga harus merupakan
pembaruan menyeluruh yang diarahkan untuk
memulihkan krisis agraria dan ekologi di
pedesaan. Untuk itu, pembaruan atas aspek
tata kuasa, tata guna, tata produksi dan tata
konsumsi harus membentuk satu kesatuan
yang terintegrasi secara apik dalam rancang
bangun pelaksanaan RA yang sejati (lihat Tabel
1 di atas).

5. Kerangka implementasi RA yang sejati tidak
boleh dibatasi oleh sekat-sekat sektoralisme,
baik yang menyangkut obyek kebijakannya
(baca: harus mencakup pertanahan dan
kehutanan) maupun yang menyangkut
jangkauan intervensinya (baca: harus
terintegrasi hulu-hilir).

Rekomendasi Khusus Terkait RUU Pertanahan

1. RUU Pertanahan harus mencantumkan
prinsip-prinsip dasar RA yang sejati berikut
kriteria kunci transfer aktual dan dampak
(re)distribusi tanah.

REKOMENDASI
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2. RUU Pertanahan harus membuka ruang bagi
berbagai skema hak dalam pelaksanaan RA;
tidak terbatas pada hak milik, namun juga bisa
berupa hak pakai jangka panjang, hak pakai
rotatif yang diatur oleh desa, hak komunal,
hingga skema-skema sewa atau izin jangka
panjang untuk rakyat.

3. RUU Pertanahan harus memuat ketentuan
yang menerjemahkan lebih lanjut 'fungsi
sosial' tanah sebagai 'fungsi keadilan' untuk
mengatasi kr is is agraria dan 'fungsi
keberlanjutan' untuk mengatasi krisis ekologi.
Pemberian hak atas tanah harus menguatkan
kedua fungsi ini dengan cara menegaskan jenis
hak dan tata gunanya.

4. RUU Pertanahan harus memuat prinsip-
prinsip dasar untuk menjamin seluruh relasi
produksi yang lebih adil dan menguntungkan
di antara semua pihak yang terlibat.

5. RUU Pertanahan harus merinci ketentuan-
ketentuan yang menjamin partis ipasi
masyarakat dan gerakan sosial (tani, adat,
perempuan, buruh dll) dalam seluruh proses
identifikasi, perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi RA.

6. RUU Pertanahan harus membuat ketentuan
yang rinci mengenai kerangka operasional RA
yang bersifat multi-sektor dengan tugas dan
tanggung jawab yang jelas di antara berbagai

kementerian dan level pemerintahan.
7. RUU Pertanahan harus membuka ruang

kewenangan bagi desa untuk mengelola
sumber agraria di wilayahnya, menjadi ujung
tombak dalam administrasi pertanahan, dan
untuk menginisiasi integrasi pengembangan
wilayah dan RA pada skala desa.

8. RUU Pertanahan harus memperbarui
ketentuan mengenai batas penguasaan tanah
oleh individu yang lebih bersifat kontekstual
dengan menghapuskan plafon bawah (batas
minimum penguasaan) dan menyerahkan
kewenangan penetapan plafon atas (batas
maksimum penguasaan) kepada pemerintah
kabupaten/kota, dengan catatan tidak boleh
terlampau jauh dari batas maksimum yang
su dah ada saat ini kecual i dengan
pertimbangan yang masuk akal.

9. RUU Pertanahan harus mencantumkan
ketentuan baru mengenai batas maksimum
pemberian konsesi untuk korporasi pada
sektor pertanahan maupun kehutanan dengan
mempertimbangkan kepadatan agraris,
proporsinya dengan luas wilayah dan (dalam
kasus pulau kecil) dengan luas pulau, jenis
komoditas, kajian lingkungan hidup strategis,
tata ruang, dan cadangan ketersediaan lahan
untuk rakyat.
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1
Hal ini karena perubahan legal atas relasi-relasi kepemilikan tidak selalu berkorespondensi dengan hak aktual dan praktik-praktik sosialnya (Thanh & Sikor, 2006).
Pada kenyataannya, hak legal hanyalah satu di antara banyak faktor lain yang menentukan kemampuan seseorang menjalankan kontrol yang efektif atas suatu
sumber agraria (Ribot & Peluso 2003).

2
Tanpa spirit ini, seperti diperingatkan White (2015), “semua gagasan bahwa hak atas tanah harus dialokasikan atas dasar identitas seseorang, ketimbang kebutuhan
dan kapasitasnya untuk menggunakan tanah, sangatlah kontroversial.” Sebab, dalam perspektif RA, “... kunci bagi distribusi tanah yang adil adalah kebutuhan atas
tanah sebagai basis dari mata pencaharian agraris” (Hall, dkk., 2011).

3
Pasal 1 ayat (11) UU Desa menjelaskan aset desa sebagai “barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.” Pengertian “barang milik desa” sendiri, seperti dicontohkan dalam Pasal 76 ayat (1), “... dapat
berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa,
mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.”


