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keuangan.
Saiogyo Institute telah mempresentasikan hasil penelitian kepada BaPPenas: tentang Potret
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POTRET KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH DI INDONESIA
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Ringkasan. Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan

tidak serta merta memangkas tingkat ketimpangan penguasaan

sumber-sumber

ekonomi. Dalam catatan perbankan, dituniukkar bahwa lebih dari 56026 dari totat uang di
bank dikuasai hanya oleh o,u9o orang terkaya di Indonesia. Ternyata fenomena
ketimpangan ini iuga tercermin pada penguasaan tanah di lndonesia, baik penguasaan
oleh korporasi yang melahirkan ketimpangan alokasi tanah untuk korporasi besar dan
ketimpangan distribusi tanah untuk pertanian rakyat. Paper ini akan membahas r) potret
ketimpangan penguasaan tanah pertanian satu dekade terakhir Pasca 2oo3; z) bentukbentuk ketimpangan penguasaan tanah Pertanian dan 3) rekomendasi kebijakan akibat
dari poin r dan z. )awaban itu diperoleh melalui analisis statistik data milco khususnya
hasil dari Sensus Pertanian zor3 BPS. Analisis kritis ketimpangan ini menggunakan
pendekatan yang dikernbangkan oleh Shohibuddin (zor9). Dari hasil analisis diperoleh
bahwa indeks gini rasio penguasaan tanah pertaDian rakyat sangat tinggi, yaitu pada poin
o,64. Tingginya indeks gini diikuti dengan meningkamya jumlah petani gurem yang
mencapai 54,78% dan berkurangnya jumlah rumah tangga Petani (RTP) mencapai u,r6
juta RTP, menladi 26,14 iuta RTP di tahun zor3. Tingginya angka ketimpangan di atas,
menuntut perombakan penguasaan tanah melalui reforma agraria, meskipun pemerintah
saat ini sedang melakukan perombakan (reform), tetapi tidal masuk dalam konsepsi
pemangkasan ketimpangan, tetapi lebih pada distribusi tanah (negara) yang telah
dikuasai ra.kyat tanpa mengurangi ketimpangar. Sehingga kebiialGn agraria yang saat ini
ditempuh pemerintah tidak lain adalah 'pemutihan' atau legalisasi belaka.
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PENDAHULUAN
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l"atar Belakang

Tanah merupakan sumber agraria produkif, dan alcses pada tanah sebagai saluran
mendasar dalam memacu pengembangan kekayaan ekonomi dan Pengaruh Politik. Untuk
itu semakin sulit dipungkiri bahwa, persoalan ketimpangan (penguasaan) sumber agrada
tanah meniadi pondasi lcusial terhadap terciptanya ketimpangan kekayaan dan aset dalam
jangka waktu paniang (Frankema zoog). Semua dimensi ketimpangan tanah yang berkaitan
dengan konsentrasi kekuasaan muncul dalam banyak bentuk di antaranya hilangnya
perlindungan pada tanah yang dikuasai kelompok masyarakat, kebijakan pertanahan yang
cenderung ekstmktif, ketidaksetaraan dalam memperoleh manfaat sumberdaya tanah, dan
kekerasan pada kelompok masyarakat untuk mempertahankan sumber agraria tanahnya
(Guerefra zo16).

Secara umum, ketimpangan penguasaan tanah disebabkan oleh ketimpangan
pendapatan, dan sebalilnya, konsentrasi penguasaan tanah yang tinggi iuga berpengaruh
pada ketimpangan distribusi pendapatan (Quan dan Koo 1985). Penguasaan tanah yang

timpang perlu diperhitungkan dampaknya yang serius dalam aspek kehidupan. Sebab
ketimpangan tanah berkontribusi buruk pada pembangunan khususnya kapital manusia dan
perbedaan dalam pendapatan (Galor dan Moav 2oo9, Deininger dan Squire 1998, Easterly
zooT) . Pada aspek yang lain, ketimpangan tanah seringkali dikaitkan secara langsung dengan
meledaknya kekerasan politik, kerusuhan dan revolusi sekalipun hubungan langsung
keduanya perlu diterangkan secara lebih cermat dengan penielasan mengenai ketimpangan
pendapatan dan partisipasi petani dalam pengorganisasian (Muller dan Seligson 1987,
I Dokumen ini disiapkafl oleh Adi D. Baki, satyawan Sunilo, M. Shohibuddin, Dicky Rrmansyah, Ahmad Harndard'
Anisa D- Utami, H. Filriah, Ririn R AJriani, citra Ayuningtyas, Lilik Linda.

Albertus et al. zo16, Brockett 1992.). Ketimpangan tanah ini tentu saja mendesak untuk
diatasi melalui land relorm dalam konte}s kebiiakan makro ekonomi. Agar berdampak pada
penufl,rnan ketimpangan tanah dan kemiskinan secara berkelaniutan, pelaksanaan land
rqform musti disertai dengan sokongan kebiiakan pertumbuhan malco ekonomi untuk
meningkatkan rata-rata pendapatan (Griffin et al. zooz).

Kaiian tentang ketimpangan penguasaan tanah di atas memperlihatkan bahwa
persoalan distribusi penguasaan tanah yang timpang timbul secara mengakar dan
menciptakan potensi destruktif dalam pembangunan jangka paniang. Seiauh ini, kaiian
ketimpangan tanah di Indonesia dilakukan secara terbatas dan menyajikan data longitudinal.
Misalnya, Suhendar (1995) pada level provinsi di lawa Barat dan Bachriadi dan Wiradi (zoo7)
pada level nasional. Sementara White dan Wiradi Gqzq) menyuguhkan data sebaran
penguasaan tanah di kabupaten terpilih di Daerah Aliran Sungai Cimanuk. Kafian-kaiian
yang telah dilakukan sebelumnya seperti Suhendar (1995) dan Bachriadi dan Wiradi (zoo7)
memiliki keterbatasan terkait iangkauan tahun/periode yang dikaji sehingga perlu
dilaniutkan untuk menuniukkan potret dan kecenderungan ketimpangan penguasaan tanah
secara periodik, dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

t.z

Tujuan Kaiian

Kaiian ini memaparkan potret sebaran penguasaan tanah dan tingkat ketimpangan
penguasaan tanah di Indonesia. Untuk malsud tersebut, kaiian ini mengaiukan tiga
pertanyaan utama yaitu: r) Seiauh mana potret ketimpangan penguasaan tanah pertanian
pada tahun zor3? z) Bagaimana bentuk-bentuk ketimpangan penguas:ran tanah Pertanian.
Upaya ini sebenamya memperluas analisis yang telah dilakukan oleh Shohibuddin (zor9),
yang memberi kemudahan pada bentuk kajian sebaran ketimpangan, baik yang berada pada
level pertanian rakyat maupun korporasi sumber daya alam.
Sebagai respon terhadap potret ketimpangan penguasaan tanah pertanian dad
pertanyaan poin r dan z, kemudian memunculkan pertanyaan: 3) rekomendasi seperti apa
yang diperlukan ketika terdapat kondisi seperti itu? Paling tidak, potret ketimpangan akan

memberikan arah atau meniadi baseline terhadap dua rekomendasi penting, yaitu a
pentingnya sebuah kebijakan agraria yang sifatnya mendorong adanya perbaikan struktur
(distribusi) pengua$r;rn tanah pertanian dan b membuat batasan penguasaan tanah
pertanian.

r.3

Bangunan Teoritik dan Metodologi

r.j.t.

Konseptual dan teofitis

Ketimpangan penguasaan tanah pertanian selama ini mengungkapkan dan
menielaskan keberadaan ketidakadilan distribusi (dan kedalaman) penguas:ran sumbersumber agrarian (SSA). Sebab ketimpangan pengu:r$r.rn sumber-sumber ekonomi
berimplikasi pada monopoli pada berbagai bidang, seperti penguasaan ekonomi, politik,
sosial dan sebagainya (Suhendar 1995, Bachriadi dan Wiradi zooT). Secara ringkas, kaiian
ketimpangan penguasaan SSA (khususnya tanah pertanian) memberikan gambaran dan
telaah terkait sebaran penguasaan tanah termasuk akses' pada tanah.
Gambaran tersebut iuga menyajikan tipe-tipe golongan petani, yaitu petani tuna
kisma, gurem, petani menengah dan petani besar. Tipe golongan berdasarkan pada luasan
penguasaan tanah yang diacu oleh Badan Pusat Statistik. Keempat definisi berdasarkan
luasan tanah sebagai berikut:
2 Pengertian aks$ pada paper ini mengacu pada tubol dan Peluso (2003). yaitu kemampuan untuk memperoleh
manfaat terhadap s$uatu (durgd

1.

Petani tuna kisma adalah petani yang tidak menguasai tanah pertanian sama sekali
(lqndless).

z.
J.
4.

Petani gurem mengacu pada RTP yang penguasaan tanah pertaniannya tidak lebih dari
sooo m' (o.5 hekar).
Petani menengah merupakan petani yang menguasai tanah pertanian o'5r hektar hingga
z.oo hekar.
Petani besar merupalan petani menguasai tanah dengan luasan z.oo hektar hingga 3.oo
hekar dan di atasnya.

Untuk kepentingan kaiian ini, dikembangkan skala dan rentang luasan lahan Pertanian
yang dikuasai, yaitu berangkat dari golongan luasan yang sudah biasa diterapkan oleh BPS
pada golongan r hingga 4 di atas, dikembangkan menjadi golongan kelas luasan lahan 3.oo4.99 hekar, kelas 5.oo-5.99 hektar, kelas 6.oo-9.99 hektar dan kelas luas lahan di atas ro.oo
hekar. Perlebaran rentang kelas tersebut adalah untuk melihat potret golongan petani dan
penguasaanya lebih mendetil khususnya petani rakyat di luar ]awa yang kecenderungan
ketersediaan lahan pertaniannya relatif masih luas.
Potret ketimpangan penguasaan tanah pada umunrnya diielaskan dalam bentuk nilai
indek gini (rasio gini) penguasaan tanah pertanian. Pada paper ini menganalisis ienis
ketimpangan dalam dua (z) kategori utama (Shohibuddin zor9, Bachriadi dan Wiradi zooT),
yaitu r) ketimpangan alokasi SSA dan z) ketimpangan distribusi SSA. Ketimpangan alokasi
SSA mengacu pada politik alokasi sumber daya alam (SDA) yang telah dialokasikan
pemerintah kepada korporasi baik Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) atauPun Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). Ketimpangan distribusi tanah pertanian merupakan potret dad
sebaran golongan penguasaan tanah pertanian pada tingkat rumah tangga Petani (RTP)
dalam tanah pertanian rakyat (PR).
Sebentuk ketimpangan tidak dapat dihindari, kerena merupakan konsekuensi dari
perbedaan diantara manusia. Namun ketimpangan penguasaan sumberdaya yang berlebihan
akan membuka jalan bagi konsentrasi penguasaan di ranah kehidupan lain seperti, ekonomi,
sosial maupun politik di tangan segelintir elite. Bila ini teriadi maka kebiiakan akan disandera
oleh kepentingan elite dan demokrasi terancam. Hal mana meniadi sumber ketidakadilan,
eksploitasi, kemiskinan, bahkah kerusakan lingkungan.

Kaitan timbal-balik diatas, yang sudah diterima luas dikalangan sosiologi
pembangunan, telah menumbuhkan perhatian pada konsep dan stntegi lond RgForm atau
yang kini lebih dikenal sebagai Reforma Agraria (RA). Suatu strategi yang mementingkan
restrukturisasi penguasaan SSA, untuk mengkoreksi ketimpangan agraria yang terlalu besar
dan dengan demikian membantu mengurangi ketidakadilan, menanggulangi kemiskinan
dan sebagai prasyarat demokrasi. Proses dekolonisasi negara-negara baru yang merdeka
pasca Perang Dunia II, banyak yang diawali oleh penerapan startegi ini. Termasuk Indonesia
setelah diundangkannya UUPA No.5/tahun 196o, walau berumur pendek. Kebijakan RA dari
pemerintah kini yang tertuang di dalam Perpres No.86/zor8 tentang RA dapat dikatakan
pengakuan dan respons pemerintah terhadap ketimpangan yang dianggap mulai
mencemaskan.
Dengan kenyataan distribusi penguasaan tanah dan ketimPangannya, kaiian ini juga
membangun basis argumen terhadap kebijakan (perombalan penguasaan tanah) agraria
dengan memberikan pilihan batas minumum Penguasaan tanah yang realistis oleh RTP
terutama komoditas pangan padi. Batas minimum yang diaiukan mengacu pada konsePsi
yang diaiukan oleh Lipton (zoo9), khususnya pada batas minimum luas tanah yang harus
dimiliki oleh RTP. Konsep ini bertumpu pada asumsi bahwa luasan minimum tanah
pertanian yang harus dimiliki oleh RTP diharapkan memberikan paling tidak penghasilan
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minimal berkelanjutan, dalam kata lain a viable livelihood holding. Batasan luasan yang
memungkinkan (viable) bagi RTP komoditas pangan beras berangkat dari asumsi
pendapatan bersih dengan mempergunakan batas Upah Minimum Regional (UMR).r
Gagasan pembatasan penguasaan tanah (baik maksimum ataupun minimum) tidak
bisa dilepaskan dari urgensi mengurangi ketimpangan penguasaan tanah pertanian. Hal ini

dikarenakan tiga alasan utama, yaitu: pertamq, konsentrasi penguasaan tanah pertanian
(penumpukan kepada sebagian kecil rumah tangga) sebagai salah satu akar utama
terciptanya kemiskinan di pedesaan; kedua, konsentrasi penguasaan tanah berkaitan
langsung dengan konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik di desa. Persoalan ini
merupakan pangkal da adanya monopoli sumber-sumber ekonomi dan sumber agraria
yang akhimya mampu 'memasung' demokrasi, yang dilakukan oleh elit-elit. Ketigq, atas
dasar asumsi 'inverse relation'maka dengan membiarkan konsentrasi penguasaan hanla
meningkatkan in-efisiensi pemanfaatan tanah. Prinsip ini menghadirkan kenyataan bahwa
di Negara kaya di mana tenaga kerja mahal berlaku keterhubungan langsung antara luas
tanah dan produktivitas. Sementara di Negara miskin dimana tenaga kera relatif melimpah
(murah) maka prinsip yang berlaku adalah berkebalikan, pertanian skala kecil
produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian skala besar.
Tidak hanya pembatasan penguasa;rn lahan, tapi juga mekanisme inieksi tanah bagi
RTP dalam golongan luas tanah tertentu dengan tuiuan untuk mengubah strukur
penguasaan tanah. Infeksi yang dirancang ini sebagai bentuk simulasi untuk menurunkan
tingkat ketimpangan penguasaan tanah. Simulasi injeki tanah dilakukan di Kalimantan
Timur.
t

j.z

Metodologi

Kaiian ini merupakan studi me)a (desk study) dengan mengolah dan menganalisis data
statistik Sensus Pertanian (zor3) sebagai sumber primer. Terdapat perbedaan yang cukup
signifikan antara Sensus Pertanian tahun zoo3 dan zory, terutama pada responden
pencacahan. Minimal terdapat dua perbedaan utama (BPS zorz), yaitu perramo, pada tahun
zoo3 pencacahan dilakukan pada rumah tangga yang salah satu anggota rumah tangganya
melakukan kegiatan pertanian dengan tuiuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk di iual
dan memenuhi Batas Minimal Us$a (BMU). Pada tahun zor3 pencacahan dilakulan pada
rumah tangga yang salah satu anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan
tuiuan sebagian atau seluruhnya untuk diiual. Baik usaha pertanian sendiri, secara bagi hasil
atau milik orang lain dengan menerima upah. Keduo, pada tahun zoo3 pencacahan dilakukan
pada rumah tangga yang menguasai usaha penanian, sedangkan tahun zor3 seluruh rumah
tangga yang mengelola usaha pertanian.
Perbedaan metode pengambilan data pada sensus pertanian tahun-tahun sebelumnya
(sensus pertanian sampai dengan tahun zoo3) dengan sensus yang dilakukan pada tahun

zor3, memiliki beberapa konsekuensi (catatan) dalam proses analisis data yang dilakukan
dalam kafian ketimpangan ini, yaitu:

.
.

Perbandingan ataupun perubahan yang teriadi terkait kepemilikan lahan antara selang
waktu dad tahun 2oo3 ke zor3 tidak dapat dilakukan secara langsung mengingat doto

fame yang berbeda (not apple to apple)
Dihilangkannya penerapan batasan BMU dan perbedaan status penguasaan lahan pada
sensus tahun zor3 menyebabkan cakupan (range) dari data ftame meniadi lebih luas
pada sensus tahun zor3

Secara spesifik aplikasi UMR sebenamya dipergnrnakan pada kultur rBsyarakal pekerja, atau tenaga keia formal
seperti buruh pabrik atau tenaga keia pada sektor-sekor fomal. Pade paper ini UIiIR secara sengaja dipergunakan
unluk mempermudah perhitungan yang mencErminkan pendapalan di tiap daerah.
s

.
.
o

Namun demikian dengan perbedaan tersebut, tidak dapat diketahui dengan pasti
apakah petani yang memiliki lahan di bawah BMU (pada sensus tahun zoo3) meniadi
responden pada sensus pada tahun zor3
Dengan adanya penerapan batasan BMU pada sensus tahun zoo3, maka sensus tahun
2oo3 tersebut tidak memperhitungkan petani tuna kisma. Sehingga gambaran
ketimpangan yang diperhitungkan hanya pada petani yang menguasai lahan pertanian
dengan batasan tertentu (BMU).
Analisis mengenai apakah terjadi perubahan strukur status Penguasaan lahan tidak
dapat langsung dilakukan antara tahun zoo3 dengan zor3, karena pada sensus tahun
2oo3 semua petani yang disensus merupakan Petani yang statusnya menguasai lahan,
sedangkan pada tahun zor3 mencakup pula petani yang mengelola lahan pertanian
meskipun tidak menguasai.

Analisis statistik dilakukan pada r) analisis golongan luas penguasaan tanah, 2) rasio
gini penguasaan tanah pertanian,3) batas luas penguasaan tanah, 4) simulasi dan redistribusi
tanah, dan 5) analisis spasial. Analisis deskriptif iuga dilakukan untuk mengurai kebiiakan
reforma agraria yang saat ini diimplementasikan oleh pemerintah. Sumber utama dalam
analisis ini adalah berbagai laporan-laporan yang telah diterbitkan baik oleh lembaga/badan
Negara ataupun Civil Society Organizations (CSOs).

u.

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA PETANI
Pada satu dekade, dari zoo3 hingga zor3, telah terjadi penurunan iumlah rumah tangga
16,3%o, yang pada tahun zoo3 beriumlah 3r,z juta RTP meniadi z6,r iuta

petani (RTP) sebesar

RTP pada tahun zor3. Namun luas penguasaan tanah meningkat dari 21,5 iuta hektar menjadi
22,43 juta hekar.
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Suftbet: Diolah dari Bachriadi dan Wiradi (20 I I ) dan Sf20 I 3

Gambar r Total rumah tangga petani dan luas penguasaan tanah pertanian, I.963-zo9

Dengan mencermati kecenderungan iumlah RTP pada gambar di atas, terdapat
peningkatan datam tiap sepuluh tahun sensus pertanian kecuali periode tahun zoo3 dan
tahun zor3. Jumlah penguasaan lahan dalam tiap sensus pertanian masih menuniukkan
peningkatan.
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Tabel r Rasio rumah tangga pertanian dan luas tanah pertanian rakyat di setiap region pulau
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Sunle!: Diolah dari ST20I3

Perhitungan Tabel r memperlihatkan lebih dari 5o7o RTP berada di Pulau jawa,
padahal luasan lahan pertanian rakyat tidak lebih dari 5.o3 iuta hekar atau mencakup zz.4zolo
luas lahan di Indonesia. Besarnya jumlah RTP mempunyai konsekuensi pada kecilnya rata-

rata penguasaan lahan pertanian, atau tidak lebih dari o.37 hekar tiap RTP. Kecilnya
penguasaan lahan meneguhkan bahwa rata-rata RTP di Pulau Jawa merupakan golongan
petani gurem/miskin.
Selanjutnya penguasaan lahan oleh RTP cukup besar di Sulawesi, Maluku, Sumatera
dan Kalimantan. Besar penguasaan rata-rata tentunya dilatari oleh r) masih kecilnya iur ah
RTP di masing-masing wilayah tersebut dan z) tipe pertanian yang dibudidayakan mayoritas
adalah pertanian perkebunan, yang relatif memerlukan luasan lahan budidaya lebih banyak
dibanding pertanian pangan di lawa.

Tabel z Perubahan rumah tangga petani dalam satu dekade (zoo3-zor3) pada setiap golongan
penguasaan lahan
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Data Sensus Pertanian zorS menuniukkan geiala de-peasantizotion, yang menghasilkan
pertanyaan substansial, ke mana perginya RTP pada dekade terakhir, yang dituniukkan
dengan berkurunganya RTP sebanyak 5.097 iuta RTP. Ketika terdapat RTP yang keluar dari
sektor pertanian, apakah sekor non-pertanian menfadi mata pencaharian baru oleh jumlah
RTP yang berkurang. Tidak hanya itu, perginya RTP tersebut tentunya akan meninggalkan
pula lahan pertaniannya. Pada Tabel z di atas, dituniukkan bahwa iumlah RTP dengan luas
lahan r.oo-r.99 hektar dan di atas 3.oo hekar mengalami kenaikan signifilan, yitu zz.8to/o

petani kaya.
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Tabel z di atas lika tidak ditampilkan dan dinarasikan dengan kritis, maka perubahan
RTP dalam satu dekade (:oo3-zor3) akan terlihat positifbelaka (sebagaimana Gambar z di
bawah). pada Gambar z di bawah digambarkan bahwa teriadi kenaikan rata-rata penguasaan
lahan pertanian pada tahun zor3 sebesar o.86 hektar yang sebelumnya tiap RTP rata-rata
menguasai lahan hanya sebesar o.35 hekar. Gambaran ini tentunya akan bertolak belakang
secara signifikan bahwa pada tahun zoo3 terdapat RTP runa kisma mencapai 16%o (Bachriadi
dan Wiradi zou) dan selaniutnya pada hasil Sensus Pertanian 2or3 menuniukkan RTP tuna
kisma berkurang drastis meniadi o.6z iuta RTP, atau hanya 2.3/0.
１
８

聾コα
多∽
一・

a2oo3 !

2or3

６
４
２
０

Iahan Pertanian

Non-Sawah
Sunlcer: Diolai dari BPS 20 I 4

z Rata-rata luas tanah pertanian yang dikuasi oleh rumah tangga pertanian menurut
zoo3 dan zor3
tanah,
ienis

Gambar

3.

POTR-ET KETIMPANGAN DISTRIBUSI

Berdasarkan Sensus Pertanian zor3 (STzor3) )umlah RTP di Indonesia mencapai 26,13
,uta RTP. Faka menarik sebenamya adalah komposisi RTP yang pada akhirnya mampu
menceritakan bagaimana kondisi ketimpangan saat ini. Tabel 3 di bawah mengambarkan

bagaimana sesungguhnla hampir 88% RTP di Indonesia masuk dalam kategori petani
miskin, yaitu dengan catatan terdapat 87.96% RTP pada golongan petani miskin dengan
menguasai lahan rata-rata o.45 hektar. Sedangkan rz.o4% RTP merupakan petani kaya
dengan rata-rata pengu.rsaan lahan 3.87 hekar. Fakta yang bisa ditarik selaniutnya adalah
petani rz.o4%, merupakan
54.29o/o luas lahan pertanian rakyat dikuasai oleh sebagian kecil
bahwa
sebagian besar petani di
petani kaya. Dari Tabel 3 di bawah bisa diambil kesimpulan

Tunakisma
Gurem

54.80

(ecil

)o-77

r5.8"

Menengah

6.()6

1590

Besar

5.98

Tunakisma
16-71

6-41

050‑099

RTP

o.16

r6.8r

4-66

1-ol>2.99

6.06

3.54

30499
500‑599

1-79

&2.96

45.n

Kaya

12,o4

5429

10.76

8.50

:6.q

(ha)

Miskin

8.98

24-62

r1.96

TOTAL

嚇
¨
¨

い
獅
¨

¨
¨
綱

﹄
﹄
の

ｍ
﹄
的

3 Kategori rumah tangga petani dan golongan luas penguasaan tanah

価
ｍ
ｍ

Tabel

¨
﹄
輛
¨

¨
¨
輌

Indonesia merupakan petani yang sangat rentan.

2243

Sumber:Diolah darl ST2013
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Tabel 4 menjelaskan secara detil bagaimana golongan RTP iika dilihat dari regional
wilayah, Sumatera, Jawa, Bali, Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dari Tabel
4 tersebut diketahui bahwa fumlah RTP di Sumatera sebanyak 6.29 RTP dengan komposisi
RTP gurem dan kecil mendominasi, yaitu lebih dari 7o70. Sedangkan RTP di lawa dominan
ditempati oleh golongan tunakisma, gurem dan kecil dan sebagian kecil RTP merupakan

petani menengah dan besar. RTP di Pulau Bali demikian pula, lebih dari
merupakan petani tunakisma, gurem dan kecil.

9/o

petani

Tabel4 Status dan golongan rumah tangga petani menurut luas penguasaan tanah pertanian
Golongan Luas

2.OO

185

2943

0.50‐ 199

2.74

41.57

2,OO-2,99

o81

1295

o.z6

6.r9

005

1022

76.ro

2028

o,26
o.t2

O15

1.09

o.o1

12.O5

010

o.'7'7

o.oo

roo

1343

100

041

3.o8
1915

o.6t

46.21

o.30

3035

o.58

41.98

!.gr

o.o7

5.4r

o.5q
o.24

o.92
100

o.o5

7.4'7

138

100

6:..72

ｍ

o.13

0‑0,49

RTP

´
０

Tunakisma

Ｐ

％

RTP

TOTAL

ｎ

Ｓ
ｒ

Tanah (ha)

Kalimantan

Ｓ＞
ｒ％

Sumatera
Ｐ

Penguasaan

Rumah Taneea Petani (iuta RTP
Bali
Nusra
Jawa
Persen
Persen
Persen
RTP
RTP
RTP
(%)
(%)
(%)
o.24
1.77
o.01
291
o.04
I.to

3814
r5-64

2399
100

abel

ｎ

Penguasaan

Rumah Tarssa Petani (iuta RTP
Papua
lndonesia
Persen
Persen
Persen
RTP
RTP
(%)
(%)
(%)

Maluku

Sulawesi

ｓ％
ｒ
Ｒ

Golongan Luas
Tanah (ha)

RTP

Tunakisma

013

561

O‑0,49

o.6r

26.98

o.or
o.ro

0,50 1,99

104

45.84

2,OO-2,99

o.25
o,24
2.26

TOTAL

359

o.02

4.Or

68.52

。13

32s7
4352

o.35

o,ll

2235

rr.o8

o.o3

ro.s8

3.o8

1049

003

9.?4

O Rl

too

o.o2
001
o.5r

204

STATUS

T(sma

o62

2.18

1432
8.o4

54.80
10.77

Kecil

r.58
r.56

6.o6

Menengah

s.98
roo

Besar

26.14

Gurem

Sumber: Diolai dari ST2013

Komposisi RTP

di

Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 9r7o lebih

merupakan petani tunakisma, gurem dan kecil. Berbeda dengan RTP di Pulau Kalimantan
yang hampir merata dimana komposisi golongan penguasaan lahannya meskipun berbeda,
tetapi tidak begitu curam dibandingkan wilayah yang lainnya.

Di wilayah Sulawesi, sebagian besar hampir 78.5% RT? merupakan petani tunakisma,
gurem dan petani kecil. Komposisi berbeda di wilayah Maluku dimana RTP dominan
merupakan petani tunakisma, gurem dan kecil dengan jumlah hampir 8o%. Sedangkan di
Papua, sebanyak 94.87o/o RTP adalah petani tunakisma, gurem dan kecil. Kondisi di setiap
wilayah tersebut sebenamya tidak berbeda iauh dengan kondisi nasional, dimana 87.96%
RTP merupakan petani miskin (tunakisma, gurem dan kecil).
Tabel

5 Perkembangan Rumah Tangga Petani Dan Penguasaan Tanah Pertanian, 1963-2013"

Deskripsi
Rasio Gini Penquasaan Tanah

Total Rumah Tangga Petani (iuta RTP)
Total Tuna Kisma (iuta RTP)
Persen Tuna Kisma (7o)
Total RTP PengOlna Tallall(iuta RTP)
Persen RTP Penezuna Tanah (%)

r961"

r973"

r983"

r99l'

2o03.

zor3b

NA
NA
NA
NA

o,7

o,64

o,67

o,72

o,64*

30,2

37,3

26,14

13,4

o,62

7,t
\4,5

NA

67

r8,8

24,3
97,62

Deskripsi

19プ

196ず

Total Pensuasaan Tanah (iuta ha)

1983a

r99l'

2003.

zor3b

17,1

215

22,43

0,99
o,89
o,86
1,05
Rata-rata Penguasaan Tanah
51*キ
49
54,78
Persen RTP Gurem (o/o)
Ketehngan : * Terdapat pelbedaan sargat sigrdEkan khususnya iika dilihat dari indeks gini rasio
penguasaan tanah penaniar pada taiun 1963-2003 dan 2013. Perbedaan signifikan ini
dilatari oleh indika tor pencacahan yang berbeda pada kedua rentang waktu tersebut.
** Dibeibagai publikasi yang secata lesmi dikeluarkan oleh BPS pun banyak terdapat
perbedaan mengenai angka statistik, sepeni halnya iuInlah petani tuna ldsma.
+ Pada suatu sumber nredia online disebutkar bahwa indeks gini penguasaan lahan
pertanian mencapai 0.68 ha.t ini belbeda dengan hasil perhitungan pada kaiiah ini.'
. merupa.kan angka hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Bachliadi dan wiradi
(2006) yang berdasarkan pada sensus pertanian yang dilalukan oleh BPS pada tahun

b

1963, 1973, 1983, 1993, 2003.

merupakan hasil pelhitungan statisti.k telhadap data mikro sensus pertanian 2013

(srz0l3).
Pada Tabel 5 dapat dilihat perkembangan RTP setiap ro tahun mulai tahun 1963 hingga
tahun zor3. Begitu pula peningkatan luasan tanah pertanian. Indeks gini rasio penguasaan
tanah pada Tabel 5 di atas menggambarkan kondisi ketimpangan secara periodik hingga saat
ini. Selama perialanan enam dekade (1963-z,o13) nilai indeks gini rasio penguasaan tanah
berada di atas ambang batas moderat. Hal ini bisa dimalcrai bahwa tingkat ketimpangan
penguasa:rn tanah pertanian yang teriadi secara horizontal (antar RTP dalam pertanian
rakyat) adahal tinggi. Angka indek gini rasio penguasaan tanah pertanian pada tahun 2013
terlihat turun meskipun masih fauh dari angka modemt o.4. Pada sensus pertanian
sebelumnya (zoo3 ke belakang) sensus dilakukan kepada RTP dengan batas minimum usaha

(eN,ru).'
Pada tabel di atas juga dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan iumlah RTP gurem,
dari 5r7o pada tahun zoo3 menjadi 55,87o pada tahun zor3. Hal yang menarik iuga bila dilihat
dari iumlah RTP dari tahun 2ooJ ke tahun zor3, yaitu terdapat 37,3 luta RTP pada tahun zoo3
meniadi 26,14 juta RTP pada tahun 2013. Pertanyaannya, total E16 iuta RTP yang keluar dari
sektor pertanian pada tahun zor3 akan terserap pada sektor apa? Bila diasumsikan bahwa
sebagian besar dari u,r6 iuta RTP tersebut berasal dari kategori RTP landless dan gurem,
maka dapat diperkirakan mereka beralih menjadi buruh di sector non-pertanian desa, sektor
buruh di perkotaan dan di sektor informal kota. Apakah ini yang disebut proletarisasi dari
petani? Beberapa ahli bahkan mengemukakan kemungkinan mereka membentuk barisan
tenaga keria luntang-lantung yang tidak dibutuhkah.
Perkembangan iumlah RTP dan luas penguasaan tanah pertanian baik total atau luasan
rata-rata menuniukkan bahwa terdapat dinamika perubahan yang cukup signifikan. Pada
satu dekade terakhir (zoo3 hingga zor3) diketahui bahwa terdapat penurunan rumah tangga
pertanian lebih dari u,r6 iuta RTP atau lebih dari 16,8 persen. Selain itu ditengarai iuga
terdapat peningkatan konsentrasi penguasaan tanah pertanian oleh petani kaya yang
dituniukkan oleh meningkatnya RTP miskin/gurem pada tahun zor3 dibandingkan dengan
iumlah penguasaan tanah, yang terkonsentrasi pada petani kaya. Bentuk peningkatan
ketimpangan ini dinyatakan dengan nilai indeks gini rasio penguasaan tanah pertanian
mencapai 0,68 meskipun tergolong turun dibandingkan Pada dekade 2ool dengan nilai o,72.

POTRET KETIMPANGAN ALOKASI
4 Leblh deユ nya data 7ang dmattd bisa dlLhatpada b意
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Pada umumnya, penguasaan sumber-sumber agraria tanah dapat dikategorikan dalam
tiga sektoryaitu penguasaan tanah pada sekor pertanian termasuk perkebunan, penguasaan
tanah pada kehutanan, dan penguasaan tanah pada pertambangan. Penguasaan tanah
perkebunan skala besar melalui Hak Guna Usaha telah mencapai r5 iuta hektar. Hingga awal
bulan April 2or8, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyampaikan bahwa
alokasi penguasaan tanah kehutanan oleh usaha (skala) besar/korporasi mencapai 40,46 iuta
hektar. Dari sektor pertambangan dituniukkan dengan keberadaan Iiin Usaha Pertambangan
(lUP) yang mempunyai luasan mencapai 13,75 iuta hekar hingga tahun 2013 (Dit)en Minerba
zo4) '
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∞
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Sunbe!: Diolah dari data statisdk perkebunan

2016 2or7*

(BPS 20 I 7)

Gambar 3 Perbandingan luas kebun kelapa sawit

(r

skala besar,

r

perkebunan rakyat)

Luasan penguasaan pada berbagai komoditas perkebunan secara garis besar memang

lebih dominan pada perkebuanan rakyat yaitu mencapai 6o,8870, dan sebesar 39,rz7o untuk
perkebuanan usaha skala besar baik oleh korporat swasta maupun milik negara. Komoditas
perkebunan berupa kakao, karet, sawit, kopi, tebu dan teh, untuk skala pertanian rakyat
mencapai u,88 iuta hekar dan skala besar mencapai 2,64 i*a hektar. Luasan tersebut
sebenamya tidak begitu menggambarkan krisis ketimpangan tanah pertanian saat ini. Yaitu
akibat politik alokasi tanah oleh negan, yang pada gilirannya menyempitkan ruang kelola
rakyat. Hal ini akan lebih nyata terlihat pada komoditas-komoditas industri dan pasar skala
besar, seperti kelapa sawit.

Tabel 6 Perkembangan Alokasi Penguasaan Tanah Pada Kawasan Hutan Untuk Usaha Skala
Besar
Luas

Periode

Alokasi Kawasan Hutan (ha)

IUPHA

TOTAL

Pelepasan

IPPKH

IUPHTl

-1998

3,478o53

25961,33

1901494

521973

5927481,33

1998‑1999

6783刀

40230,40

924846

2257788

3901237,4。

1999‐ 2001

l.63.566

31894,85
r.rzo,o8

r95.tz6

1593685

198427,85

r.5o5.876

1405749

2.9t2.745,o8

2434199

8.o65.568

■
l■ 57074,21

6.2v.6t8,92

Pemerintah

2004
2004 2009

589273

68.o34,2r

2001‐

2009‑204

r-623.062

22019092

227344■

2154925

zor4-sekarang

)o5.984

r3o.789;z

796.949

138554

TOTA■

6.838.3rr

5e8.zzr

■0031・ 931

],6.r1E.242

r.yz,z76,t
33・

z.

526704,91

SuInber: Diolai dari data Slatistik trehutanan (Dephut 2002, Dephut 2004, Xemenhut 2009, Kemenhut 201
Kemenhut 2012, tremenhut 2014, Kemenhut 2015, 8IJItr 2016, BIIIK 2017)
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Pada tingkat perkembanganya hingga tahun 2or7, terdapat komposisi luasan yang
menunjukkan penguasaan tanah kebun kelapa sawit skala usaha besar lebih tinggj 54,360/o
dan skala ral<yat 45,640/0. Tentunya semakin akan tampak lebih detil strukur Penguasaan
anah pada perkebunan kelapa sawit iika diiabarkan pula satuan pengu:rsa tanah kebun
tersebut. Pada perkebunan skala besar dimiliki oleh korporasi baik milik negara atauPun
swasta dan perkebunan rakyat oleh RTP kebun. Selaniutnya iika dilihat dari iumlah penguasa
mempunyai kecenderungan yang pasti bahwa Penguasaan tanah kebun yang dominan skala
besar dikuasai oleh beberapa korporasi perusahaan, sedangkan luasan kebun kelapa sawit
yang lebih sedikit dibandingkan oleh skala besar cenderung dikuasai oleh seiumlah besar
petanipetani kecil perkebunan rakyat.
Pada alokasi kawasan hutan, hingga

April

2018,

peme ntah telah memberikan izin

penguasaan kawasan dominan kepada usaha skala besar korporasi/swasta Hak Penguasaan

Hutan (HPH) dan Hutan Tamanan Industri (HTI) yang mencapai 33,3: iuta hektar. Izin
pinjam pakai hutan yang dialokasikan untuk (biasanya) pada usaha pertambangan mencapai
4o4,96 ribu hekar. Atau secara total alokasi kawasan hutan untuk skala besar telah mencapai
40,46 iuta hekar. Sedangkan untuk masyarakat (RTP kehutanan) hanya mencaPai 1,74 iuta
hektar. Politik alokasi tanah kawasan hutan untuk usaha skala besar juga akan lebih terlihat
belum memihak masyarakat iika dilihat kecenderungannya pada pelepasan kawasan hutan.
Tabel 6 di atas bisa dilihat bersama bahwa pemerintah telah mengalokasikan secara
besar tanah-tanah Negara (kehutanan) kepada korporasi-korporasi melalui lesensi IUPHHKHA (HPA) dan IUPHHK-HT (Hn) dan piniam pakai (IPPKH) atauPun PelePasan untuk
perkebunan (hak guna usaha/HGU). Tabel tersebut memperlihatkan bagaimana skala
percepatan alokasi untuk korporasi dari berbagai periode pemerintah. Pada periode
pemerintah saat ini memang mempunyai iumlah alokasi untuk korporasi lebih sedikit
dibandingkan pada periode-periode sebelumnya, tetapi iumlah r,37 iuta hektar alokasi
kawasan hutan untuk korporasi bukan nilai yang kecil iika dibandingkan dengan rencana
Negara untuk melakukan reforma a$aria/distribusi asset Negara.

5.

PENENTUAN BATAS MINIMUM PENGUASAAN TANAH UNTUK PANGAN OLEH
RUMAH TANGGA PETANI

Salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional adalah pemerataan dan keadilan
sosial bagi seluruh masyarakat lndonesia. Dalam konteks sekor Pertanian, hal ini sangat
terkait dengan bagaimana distribusi penguasaan tanah sebagai aset utama dalam kegiatan

pertanian. Isu mengenai ketimpangan tanah dalam sekor pertanian merupakan hal yang
penting diperhatikan karena menyangkut kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia,
dimana saat ini secara nasional proporsi rumah tangga petani (RTP) masih cukup besar yaitu
40 persen dari total penduduk Indonesia. Selanlutnya diskusi mengenai ketimPangan tanah
pertanian bermuara kepada pe$anyaan berapakah batasan minimum penguasaan tanah
pertanian yang seharusnya dimiliki oleh setiap RTP di lndonesia?

Untuk meniawab pertanlaan di atas tentu diperlukan perhitungan yang komprehensif
dan kontekstual sesuai dengan karakteristik kegiatan pertanian yang dilakukan. Dalam
kerangka ekonomi khususnya, perlu diperhitungkan nilai opportunity cosr dari satu hektar
(r ha) tanah pertanian yang tentu saja berkaitan dengan banyak variabel lain di luar sistem
kegiatan pertanian. Namun demikian, sebagai awalan, kaiian mengenai batasan minimum
dan maksimum penguasaan tanah penanian dapat dimulai dengan meruiuk kepada kegiatan
usaha tani beberapa komoditas sebagai benchmcrk kondisi Pertanian di Indonesia secara
umum. Dalam hal ini beberapa komoditas pangan uurma sePerti Padi, dan palawija dapat

meniadi benchmark dalam penghitungan luasan minimum tanah pertanian yang dikuasai
oleh masyarakat. Selain sebagian besar RTP di Indonesia merupakan petani komoditas
pangan, dibandingkan dengan kegiatan usahatani yang lain, nilai ekonomi komoditas
pangan relatiflebih rendah dibandingkan komoditas-komoditas lainnya seperti hortikultura
maupun perkebunan.

Penghitungan mengenai batasan minimum penguasaan tanah pertanian setidalnya
meniawab pertanyaan seberapa besar (minimal) tanah yang harus dikuasai oleh petani untuk
menghasilkan pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga
petani. Oleh karena itu, selaniutnya merujuk pada struktur ongkos kegiatan usahatani dari
suatu komoditas tertentu untuk mengetahui profitabilitas kegiatan usahatani yang
dilakukan, dan berapa standar kebutuhan hidup yang diperlukan oleh suatu rumah tangga
untuk dapat hidup layak secara ekonomi dengan asumsi fika kegiatan usahatani merupakan
satu-satunya sumber penghasilan rumah tangga tersebut.
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Gambar4 Rata-rata upah minimum regional di lndonesia tahun zo16 (BPS zorS)
Secara umum, ukuran mengenai standar kehidupan layak atau biaya hidup yang
dibutuhkan oleh satu rumah tangga adalah dengan meruiuk pada nilai upah minimum
regional (UMR) yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun nilai ini seringkali dianggap
terlalu underestimate dalam mengukur kehidupan layak bagi satu keluarga atau rumah
tangga. Namun demikian, UMR dapat meniadi satu proxy atau pembanding dalam menilai
keuntungan dad suatu kegiatan usahatani. Tentu saia uluran lain yang lebih komprehensif
dan mendetail yang meliputi struktur konsumsi dan pendapatan masyarakat akan
memberikan informasi yang lebih al<urat terhadap berapa estimasi nilai minimum tanah
yang harus dikuasai oleh setiap RTP untuk bisa hidup dengan layak.

Tabel 7 berikut ini menyaiikan mengenai struktur ongkos kegiatan usahatani padi
berdasarkan survey yang dilalukan oleh Badan Pusat Statistik terhadap RTP padi di
Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, untuk mengetahui nilai profitabilitas dari
suatu kegiatan usahatani sebagai ruiukan untuk mengetahui berapa batasan minimum tanah
yang setidaknya dikuasai oleh setiap RTP, kajian ini merujuk pada data yang dikumpulkan
oleh Badan Pusat Statistik melalui kegiatan survey Struktur Ongkos Usaha Tani padi pada
tahun zorT (SOUT zorZ). Kegiatan survey ongkos usahatani ini merupakan kegiatan rutin
yang dilakukan oleh BPS setiap tiga tahun sekali untuk mendapatkan informasi mengenai
struktur ongkos usahatani, profil pengusahaan tanaman padi, dan keadaan sosial RTP di

lndonesia. Adapun cakupan dari survey ini adalah meliputi 34 proYinsi di Indonesia dengan
jumlah responden sebesar 165.885 RTP padi. Pemilihan sampel dilakukan dengan meruiuk
pada kerangka sampel sensus pertanian tahun 2orJ (STzor3). Adapun RTP yang disurvey
merupakan rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi selama setahun yang lalu
dengan luas tanam lebih dari batas minimum usaha (BMU) yaitu tanaman padi sawah hibrida
dan inbrida sebesar 55o m'dan padi ladang sebesar rooo m'.

Tabel z Sruktur Ongkos Usahatani Padi Berdasarkan Suwey Usahatani Padi
(ooo/Ha) (BPS zorg)
PadI Sawah HibHda

Padi Sh、

vah lnbrida

BPS Tahun zolT

Padi Ladang

Uraian
Produksi
Ongkos Produksi

Hu)an

Kemarau

Hujan

Kemarau

Huian

Kemarau

19933,7

r8.825,28
12434,17

]8.124,46

:.8-2o3,37

ll 137,お

8.6e9,86

r:.63o,83

a.zo8,za

8.7o7,41

I

q.6st,6t

5404,13

2430,32

1534,44

2,96

2,87

1,29

4,18

a,96
+6,o9

4,o7

4,15

5,03

44,55

26,45

17,15

t.t7),4r

r.35r,28

6o7,58

383,6■

Penerimaan Usahatani

9.962,75
5.97c,96

kg

2,8

6.3gr,rr
2,84

Harga produsen per kg

3,97

4,28

ProduktMtas riap ha
Keuntungan (bulaD/ha)

49,82

43,74
r.59?,78

Biaya per

1492,74

t6+p

Dalam survei strukur ongkos usahatani tanaman Padi yang dilakukan oleh BPS ini
terdiri dari komponen biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh Petani dalam kegiatan
usahatani tanaman padinya dalam satu musim tanam, baik pada musim huian maupun
musim kemarau. Satu periode musim tanam tanaman padi dihitung selama 4 bulan. Biayabiaya produksi diperhitungkan dengan cakupan hanya pada kegiatan produksi hingga
kualitas standar (tidak termasuk kegiatan pasca panen). Kualitas standar yang dimakud
adalah mutu hasil panen tanaman padi yang siap diolah untuk dikonsumsi dan atau untuk
diiual. Adapun kualitas standar untuk budidaya tanaman padi yang dimaksud adalah GKP
(Gabah Kering Panen).
Berdasarkan hasil perhitungan seperti pada Tabel 7 di atas, dari ketiga ienis usahatani
padi terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari keuntungan Petani Per bulan per hektar
tanah antara padi sawah dan padi ladang. Adapun nilai keuntungan kegiatan usahatani padi

tidak lebih dari Rpr,5 iua per bulan per hekar tanah. Jika dihitung nilai rata-ratanya maka
keuntungan yang diperoleh petani setiap bulannya dari kegiatan usahatani adalah berkisar
Rpr.4o3.z6o untuk jenis padi sawah, dan Rp799.385 untuk ienis padi ladang. Jika dilihat nilai
tersebut, maka secara umum dapat diketahui bahwa kegiatan usahatani padi baik sawah
maupun padi ladang dengan luasan satu hekar belum mencukupi untuk memenuhi standar
hidup layak, dimana nilainya masih di bawah rata-rata upah minimum regional. Dengan
mengacu pada nilai keuntungan usahatani padi setiap bulan dari hasil survei strukur ongkos
tersebut, kemudian dihitung konversinya ke dalam luasan tanah yang dibutuhkan yaitu
dengan membagi nilai UMR pada tiap provinsi dengan nilai keuntungan rata-rata usahatani
padi setiap musimnya. Adapun hasil penghitungan konversi kebutuhan tanah tanaman padi
untuk memenuhi standar UMR secara lengkap disaiikan pada Tabel 8 di bawah.

Sumatera

ＷＢ

Region Pulau

¨
¨

Tabel 8 Konversi kebutuhan tanah tanaman padi untuk memenuhi standar UMR di setiaP
provinsi di Idonesia berdasarkan SOUT BPS zory

1,98

Konversi Kebunan Tan.lh Tanaman Padi(ha)
Sawah Hibrida

Sawah Inhibrida

Ladang

1,28

1,57

4,00
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Region Pulau

Konversi Kebutuhan Tanah Tanaman Padi (ha)
Sawah lr血 bHda

Iadang

Jawa

r,r4

1,39

3,54

Bali-Nusra

r,57

r.o2

1,24

Kalimantan

2,o4

7,32

Sulawesi

1,98

1,29

r,57

Maluku-Papua

2,03

1,32

1,61

4,■

MTA.RATA

r,89

1,23

1,5()

3,82

´
０

Sawall Hibnda
r,75

3,17

4,12

4,00

0

Sebagaimana tercantum pada Tabel 8, dapat diketahui bahwa rata-rata kebutuhan
tanah untuk tanaman padi sawah baik ienis padi hibrida maupun inbrida untuk memenuhi
tingkat pendapatan petani yang setara dengan UMR adalah sebesar r,23-r,25 ha, 15o hektar
untuk padi sawah inhibrida, dan 3,85 hekar untuk ienis padi ladang. Berdasarkan angka
tersebut, jika menggunakan usahatani padi sebagai benchmark, maka batasan minimum

penguasaan tanah untuk pertanian setidaloya berkisar pada angka

z hekar

untuk

menghasilkan kegiatan usahatani yang layak sebagai sumber penghasilan RTP. Akan tetapi,
angka ini perlu dikaji lagi lebih mendalam karena belum memperhatikan beberapa aspek lain

seperti inflasi dan resiko fluktuasi harga baik pada sisi input maupun output produki
kegiatan usahatani. Selain itu, penggunaan UMR sebagai proksi dari standar kehidupan layak
suatu rumah tangga iuga perlu dikembangkan lagi dengan melihat lebih detail strukur
konsumsi masyarakat.

Di lain publikasi, seperti Lipton (zoo9) menggunakan konsep unit usaha pertanian
yang viable, dalam kata lain unit usaha yang mampu menghidupi keluarga petani dan dapat
mereproduksi usaha tani tersebut secan berkesinambungan. Ukuran ini sebenamya lebih
tepat dan presisi dibandingkan dengan ukuran UMRyang telah dihitung di atas, tetaPi untuk
kepentingan kaiian cepat ini, ukuran UMR menjadi pilihan.

6.

KEBIIAKANREFORMAAGRARIA
Pemerintah loko Widodo memahami bahwa saat

ini terdapat iebakan dan

gap yang

'kentara' terhadap pendapatan kelas bawah, menengah dan atas yang berimplikasi pada
timpangnya strukur (dan distribusi) ekonomi dan kekayaan penduduk di lndonesia.
Pertumbuhan ekonomi 4o orang terkaya di Indonesia mencapai lebih dari 5,75 kali lipat dari
pertumbuhan GDP perkapita yang hanya mencapai 470 sa)a. Reforma Agraria hadir dalam
satu bingkai 'Kebiiakan Pemerataan Ekonomi (KPE)' yang telah diluncurkan pada zr April
2017.

Kebifakan Reforma Agraria sebenamya tidak berdiri sendiri pada Pilar Kebijakan
Ekonomi Berkeadilan, tetapi iuga berdampingan dengan beberapa paket kebijakan yang
berada pada lingkup pemerataan ekonomi melalui sumber tanah, di antaranya adalah
(Kemenko Bidang Perekonomian zorg): r) reforma agraria, z) pertanian yang dikhususkan
padalandlessfarmer, 3) perkebunan, 4) urban poor danperumahan teriangkau dan 5) nelayan
dan budidaya rumput laut. Pemerataan ekonomi berangkat dengan Kebiiakan Reforma
agraria, Perhutanan sosial, Penyelesaian pengualiaan tanah di kawasan hutan dan
Moratorium kebun sawit. Pemerintah mencadangkan Tanah Obfek Reforma Agraria (TORA)
seluas 9 juta hekar yang terdiri dad r) seluas 4,5 juta hekar pada skema legalisasi aset
dengan komponen sertifikasi tanah rakfat melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap) seluas 3,9 iuta hekar dan sertifikasi tanah transmigrasi o,6 juta ha; z) skema
redistribusi aset yang merupakan dari kawasan hutan dan tanah ek-HGU dengan komponen

Ｅυ

o,4 iuta hekar tanah eks-HGU, tanah seluas 2,6 iuta hektar dari pelepasan kawasan hutan
serta 2,3 ,uta heldar tanah dari PPTKH.

REFORMA AGRARIA
TANAH OBJEK REFORMAAGRARIA
(9 Juta llA)

ET

l LE勝1潜酬
. Sertifikasi .
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P15L (3.e
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Gambar

.

kebijalan reforma agraria

Pada Gambar 5 di atas sebenarnya tidak terdapat upaya untuk melakukan perombakan

ketimpangan sebaran penguasaan sumber ekonomi melalui perubahan Penguasaan tanah.
Konteks perombakan ini sangat penting karena adanya persoalan yang sangat besar jika
dilihat pada persoalan-persoalan keadilan ekonomi sebagaimana pada bagian pendahuluan
di atas. Mengapa demikian, karena iika dilihat dari skema pertama, yaitu khususnya legalisasi
aset merupakan legalisasi dari sumber-sumber agraria berupa tanah yang sebenamya telah
dikuasai oleh masyarakat. lazimnya sertifikasi tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat
bukanlah masuk dalam skema reforma agraria, tetapi sertffikasi tanah memang sudah
menjadi kewaiiban dan kewenangan administrasi dari kementerian yang terkait, yaitu
Kementerian ATR/BPN.
Perkembangan dari hasil kebiiakan pertanahan Pemerintah ,oko Widodo hingga saat
ini belum sigrrifikan. Hasil telaah hingga Okober zol8 diketahui bahwa pada r) Redistribusi
tanah telah mencapai 73.754 hektar atau mencapai 29,7o% dari yang telah ditargetkan dalam
RPJMN. Sedangkan z) IP4T kurang dari 3r% dari targetan mencapai r8,zr iuta bidang tanah.
Sementara program 3) legalisasi aset, atau dibanyak praktiknya adalah 'pemutihan'atau
pengakuan negara (legalisasi) atas penguasaan tanah yang selama telah dikuasai oleh
masyarakat mencapai 5r,9o% dari target yang mencaPai 3,9 iuta hekar, sedangkan untuk 4)
transmigrasi tidak mencapai ry,5o/o dari rencana 6oo ribu hekar. Perkembangan iuga
'mandeg pada pelepasan kawasan hutan, yang hingga saat ini baru selesai untuk verifikasi
pada rencana pelepasan tahap I.
Pemerintah telah memberikan sertifikat (legalisasi aset) sebanyal9,83 iuta bidang atau
setara dengan 2,27 iuta hekar dari target RPJMN mencapai 3,9 iuta hektar. Praktik ini
merupakan bentuk 'pemutihan' terhadap tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat.
Sehingga implementasi ini tidak bisa mengkoreksi ketimp;rng;rn Penguasaan tanah -dengan
melakukan 'pemangkasan' penguasaan tanah baik dari tanah korporasi ataupun Petani tuan
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tanah- dan menciptakan keadilan, tetapi akan mempercepat tanah rakyat masuk dalam
'spekulatif pasar tanah'.

6.r

Landreform: Penting Tapi Tidak Mencukupi

Secara normatif, land reform pada masa awal Indonesia dituiukan untuk mengatasi
ketimpangan distribusi penguasaan tanah pada sekor peftanian rakyat, dan untuk
menjawab ketimp angan alokasi tanah antar-sektor.6 Mengacu pada UU 56 PRP/r96o tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian, land reform merupalan skema kebiiakan untuk menata
ulang struktur penguasaan tanah di antara para petani agar distribusinya lebih merata. Melalui
penataan ulang s€macarn ini, diharapkan tercipta petani kelas menengah dengan penguas;:ran
tanah yang memadai. Untuk itulah UU ini menetapkan batas penguasaan tanah patng kurang z
hekar per keluarga dalam rangka menciptakan landasan bagi terwuiudnya petani kelas
menengah yang kuat ini.
6.t.s Miaanun P..ru.e.n T.n.h

aatr. M.l.ifrufr Pentu.sa.n Ta..h

h.

15

turanA

10 ha
7,5 ha

﹄蛉鈍

P.d.t
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Sa.gat P.det
Tidal
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selurohnya r'dal boleh rebih dar'

... denAan

dituasaa

2(} hektar (Pasal
κeセ

"
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"υ

l
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Gambar 6 Skema l"and Reform dan Proyeki Transfer Tanah Lintas Kelas yang Diandaikan
(Sumber: Shohibuddin zor8)
Pemenuhan batas minimum z hekar ini diupayakan salah satunya melalui transfer
tanah secara lintas kelas, namun aliran keluar-masulmla terbatas di lingkup pertanian ralryat
sendiri. Sumber tanah atau tanah obiek land reform berasal dari tanah kelebihan dari batas
penguasaan maksimum yang diizinkan, yalmi seluas 5 hektar untuk daerah padat atau paling
banyak seluas zo hekar untuk daerah tidak padat.T Selain itu, juga tanah guntai atau
absentee, yaitu tanah-tanah yang pemililcrya berdomisili di tempat )cng iauh dad lokasi tanah
tersebut berada. Tanah objek land reform lang ditransfer dapat berasal dari sumber-sumber

tanah publik sejauh tersedia, yakni tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Demikian iuga, transfer tanah dapat berasal dari tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja
yang telah beralih kepada negara.8
Skema land reform yang diialankan mencakup sekaligus ketentuan "plafon bawah" dan
"plafon atas" bagi penguasaan tanah pertanian. Ha.l ini menuniukkan bahwa lond relorm di
6 Peraturan Pemerintah Pengganti (,u 38/ 1960 Tentang Penggunaan den Penetapan Luas Tanah untuk TanamanTanarran Tenenh
? Irkuran kepadatan demogratu ini oleh (ru No. 56 PRP'Ihhun 1960 dibedakan meniadi empat tingkatan Eebagai berikut:
(l) tidak padat apabila berpenduduk I-50 orang per kn?; (2) kunng padat jika dihuni 5l-2S0 olang per kn , (3) c1*up
padat jika berp€nduduk 251-400 orang per kn,, dan (4) sangat padat apabila pendudukrya lebih dari 4O0 orang per }rln'z.
3 l(etentuan leralftir ini menegalkan batma lard reform tida-k t€rbatas dalam bentuk Edr:rtabusl ala! tanalFtanah dengan
luasan berlebih atau Fng dikuasai secara alserree, namun juga dapat berani dirfibusatas tanah negara atau lanah
yang letah beraln kepada negara. Liihal PP No.224l 196 I tentang Pen$agian Tanan dan Pembedan Ganti Kerugian
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Indonesia menganut model redisrributf dan dengan orientasi yang bersifat neo-populis.
Secara tegas dikatakan bahwa, model land reform Indonesia berbeda dari model Cina yang
bercorak kolektivis dan juga berlainan dari Amerika Serikat yang berorientasi kapitalis.
Gambar 6 di atas merupakan ilustrasi sederhana dari skema land reform menurut UU
No.561196o dan visi keadilan penguasaan tanah pertanian yang hendak direalisasikan. Angka
persentase yang ditampilkan dalam gambar bukan angka riil melainkan contoh safa.
Kebijakan lond relorm di Indonesia pada saat itu mendapatkan kritik bahkan sefak fase
awal pelaksanaannya. fuitik ini tidak dituiukan kepada model redistributif neo-populis di
atas, namun lebih kepada skema operasionalnya yang dianggap tidak realistis. Yang terakhir
ini terutama terkait batas minimum dan maksimum penguasaan tanah yang dinilai tidak
sesuai untuk konteks lawa yang sangat padat. Kritik demikian ini dilontarkan antara lain oleh
tadeiinsky (seorang Pefabat Pemerintah Amerika), arsitek utama kebiiakan land reform di
beberapa negara Asia pasca Perang Dunia II. Berdasarkan hasil kuniungannya ke Indonesia
pada awal 196r, Ladeiins\ menulis kritik taiam atas UU No.56 sebagai berikut:

"... tlle aglarian legi.slation is hatdly rooted in the realities of the existing conditions and that ihe
high-sounding purposes of the leform have no qreat cha.trce of being accomplished. .. ftre Principa.I
joker in t}re legislation is the amount of land a landowner can retain on the one hand and the minimum
gualanteed to the landless on the o0le!. Tlle latter is a 6cuon because in Java tlEre simply is no
alable land, actud o! potential, to insure for the landless a minimum of 2 hectales per family. TtIe
maximum can 6nge tom 5 to 7.5 to l0 hectares, depending upon the density of population. In the
64 districts ofjava (out of a total of over l0O), a ma.ximum retention of 5 hectares will not create .rny
signiicant excess Io! tedisEibution- Roughly the same holds true for the other parts of Java."
(Ladejinsky 1961, dimxat daia'llwalinsky, ed. 1977: 29?)
(",.. legi5lasi agrada IUU 56 PRP 1960] nyaris ta] punya a]a! pada kondisi yang ada dan bahwa
h.rjuan-tuiuan reform yang bernada tinggi itu tidak memiliki bahyak peluang untul dapat
diwuiudkan.... Karhr utama dalam legislasi ini adalah berapa luas fang bisa diPertaharkan oleh
pemilik tanah di satu sisi dan berdpa luas minihurn yang dij amin urtul petani tak bertanah di sisi yarg
lain. Luas terakhir ini adalah sebuah khayalan tak lain karena di Jawa tidak tersedia cukup tanai,
baik secata aktual maupun potensiat, untuk meniamin petani tuna kisma paling kurang 2 hektar per
keluerga- Adapun luas maksimum berkisa! dari S ha, ?,5 hekta! hingga l0 heLtar, tergantung pada
kepadatan pendudukrya. Di 64 kabupaten di Jawa (dari total sekita! 100), mempertahar&an tanah
hingga batas n1aksimrmt 5 hektar tidak akan medyisa*an tanah kelebihar dalam iuthlah yang cukup
signifikan untut dibagi. Ha.t }.ang sama secara kasar iuga bedaku untuk bagian Jawa laifilya.")
Dengan skema land reform yang bahkan untuk konteks r96o-an sudah dinilai tidak
realistis, maka mengupayakan tanah untuk dibagi dengan sumber dari sekor pertanian
rakyat sendiri adalah sesuatu yang sangat problematis. Apalagi iika dilakukan di Pulau Jawa
yang penduduknya sangat padat itu.e

Selain tanah obiek land reform yang telah disebutkan sebelumnya, tapi juga di
perkebunan. Ketimpangan agraria yang paling parah dan perlu dilakukan reform di tahun
r96oan bukan hanya terdapat pada penguasaan lahan di antara sesama petani, akan tetapi
terletak di perkebunan besar milik asing dan wilayah yang secara sepihak ditetapkan sebagai
kawasan hutan oleh negara sejak zaman kolonial. Terlepasnya perkebunan kolonial sebagai
objek land reform disebabkan oleh dua kekuatan.
Perramo, pefaniian Konferensi Meia Bundar, yang menyepakati penyerahan kedaulatan

kepada Indonesia, temyata iuga memuat keharusan pemerintah lndonesia untuk

mengembalikan semua aset ekonomi Belanda. Perkeburnn milik para pengusaha Belanda yang
telah ditinggalkan selama pendudukan Jepang termasuk ke dalam aset ekonomi yang harus
dikembalikan. Padahal, sebagian areal perkebunan itu, atas perintah penguasa militer lepang
telah dibuka meniadi tanah pertanian oleh rakfat untuk memproduksi pangan serta kebutuhan
e

tlal ini ba]*an telah memicu konnik horizontal yang sangat keras di anlara

bawah na[6.
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sesar'na pelani, seperE akan dijelaskan

di

logistik perang lainnya- Kedua, kelas pengusaha dari kalangan tentara, yang mulai terbentuk
selama masa darurat perang di awal r95o-an, dengan cepat mengambil alih manafemen
seiumlah perkebunan Belanda yang dinasionalisasi pemerintah pada 1957. Penguasaan tentara
atas perkebunan warisan kolonial ini membuat kawasan tersebut sama sekali tidak dapat
dijangkau ketika kebijalan land reform mulai diialankan di awal r96o-an (Rachman zorz: z5z6; Wiradi zoog: ug-zz).

Di kawasan hutan, konstelasi pertarungannya berbeda sama sekali. Pertarungan terradi
di kalangan rimbawan mengenai masa depan kawasan hutan dan jawatan Kehutanan lang
dibentuk oleh pemerintah kolonial. Dalam pertarungan ini, satu faksi rimbawan memiliki
pandangan simpatik terhadap tuntutan rakyat untuk meredistribusi tanah-tanah hutan yang
telah mereka garap. Sayangnya, arus politik tidak berpihak pada kelompok rimbangan ini.
Pertarungan ini pada akhimya dimenangkan oleh faksi rimbawan yang bersikukuh bahwa
kawasan hutan dan Jawatan Kehutanan tunduk kepada UU kehutanan kolonial tahun r9z7
dan 1932, dan bukannya kepada UU Pokok Agraria Tahun 196o. Regulasi yang diterbitkan
setelahnya, yaitu Perppu No. r9 PRP Tahun 1916o, justru kian menguatkan Jawatan Kehutanan
warisan kolonial ini dengan mentransformasikanya menjadi perusahaan milik negara.
Namun, di bawah perusahaan negara ini, baik pola penguasaan maupun model pengelolaan

hutan yang diialanlan ternyata tidak banyak berbeda dari era kolonial (Rachman zorz: 37-

)s).
Seperti diketahui bersama, pelaksanaan land reform era r96o.an ini jusru berakhir pada
anti-klimaks. Setelah kawasan perkebunan dan kehutanan warisan kolonial gagal dimasulkan
menjadi sasaran redistribusi, fokus land reform lantas bergeser terutama pada sekor pertanian
rakyat. Pergeseran sernacarn ini pada akhimya memicu konflik keras di antara berbagai
golongan petani. Alih-alih berlangsung di antara berbagai kelas pedesaan, konllik horizontal
itu iustru mengikuti garis loyalitas ideologi partai dan keagamaan yang bertarung di tingkat
nasional.

Menfelang pertengahan r96o-an, konflik keras di seputar pelaksanaan land reform ini
telah membuat suasana sosial-politik di pedesaan seperti minyak yang mendidih. Situasi ini
akhirnya memuncak meniadi tragedi nasional ketika di akhir September 1965 te4adi sebuah
peristiwa yang secara resmi disebut "Gerakan 3o September/PKl". Semenial itu, land reform
memang masih diialankan oleh pemerintah. Namun, kebijakan ini tidak lagi diposisikan
sebagai sebuah landasan pembangunan nasional seperti cita-cita awalnya, akan tetapi
sebagai kebiiakan sekoral yang diialankan secara rutin dan dalam skala fang terbatas oleh
satu badan pemerintah.

6.2

Simulasi Inieksi: Perubahan Indeks Gini Akibat Redistribusi Tanah

Simulasi "inieksi" berfokus pada Provinsi Kalimantan Selatan dengan
mempertimbangkan kesiapan tanah yang dialokasikan untuk "inieksi' tersebut. Tanah yang
digunakan termasuk dalam kategori hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).'' Luasan
tanah untuk setiap kabupaten/kota

di

Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 8.

Berdasarkan proses "injeksi" di tingkat kabupaten/kota, selanjutnya dilakukan rekapitulasi
untuk melihat perubahan struktur penguasaan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Terdapat signifikansi perubahan penguasaan tanah dengan adanya restruturasi dan
perubahan penguasaan tanah (land distribution) melalui simulasi distribusi tanah di Provinsi
Kalimantan Selatan. Obyek distribusi tanah Kalimantan Selatan berasal dari tanah kawasan
hutan, yang sifamyafess land (yang merupakan tanah ek-hutan yang belum di hak-ki dan
ЮBerdasarkanSKREVIISELURUHSECMENISK3164ノ
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dirnanfaatkan oleh pihak manapun), yaitu seluas 13.619,69 hektar. Simulasi dilakukan dengan
satu skenario, yaitu skenario A Indeks gini penguasaan tanah pertanian di Kalimantan
Selatan sebelum terdapat simulasi sebesar o,7. Melalui skenario A indeks gini di Kalimantan
Selatan meniadi o.5r.

Luas Taruh

Kab/Kota

Peranian

Ｗｍ

Selatan

(Base, ooo ha)

Inieksi tanah
(ooo ha)
Stok

Inleksi A

(s)

Tanah Laut
Kotabaru
Banjar
Barito Kuala

59,25

Tapin
Hulu Sungai Selatan
Hulu Sunsai Teneah
Hulu Sungai Utara

38,38

5r,87
2q,56

32,51

34,35

33,85
13,58

45,93
28,14

Tabalong
Tanah Bumbu
Balangan
Baniarmasin
Banjarbaru

49,32

35,24

43,26

6636
87so
66,+t

?o,98

Luas Tanah

Pertanian
(ooo ha)

Sim A

Base

Sim A

17) 1(9)￨ (10)

1,07

't,o7

6o,zz

5,31

5,30
0,57

v,67

o,54
o,59

o,50

87,67
66,47

o,52
o,41

o,4i

40,70
21,76

o,46
o,6o

33,85

o,45

o,o4

13,62

0,50

o,49

o,89

o,47
o,56
o,42

0,45

o,57

2,ai
\,25

o,04
o,go

o,5r
0,51

o,40
o,54
o,4s

44,t3

z+,8t

5o,2r
46,28

37,24

24,8t

37,24

4,40

5,61

4,40

o,55

0,55

4,r1

o,6o

o,60

550,23

0,54

o,5r

4,13

13,62

r3,6r
Sunber: Diolah dari dokume Verifikasi IORA tklimantan Selatan (2018)

Kalimantan Selatan

﹄
価
ｍ

Tabel 8 Simulasi perubahan indeks gini dari redistribusi tanah di Provinsi Kalimantan

536,61

432,33

o,5o
0,42

Hasil simulasi diatas menuniukkan bahwa "injeksi" tanah dapat menghasilkan
pengurangan ketimpangan strukur penguasaan tanah pertanian. Hal ini terlihat dari adanya
pengurangan angka Indeks Gini pada s "inieksi" yang dilakukan. Pengurangan Indeks Cini
merupakan representasi dari perbaikan (atau pengurangan ketimpangan) pada struktur
penguasaan tanah pertanian diantara rumahtangga pertanian. Secara umum skenario A
(yang difokuskan pada perbaikan luasan penguasaan untuk tuna kisma dan RTP bertanah
sempit) menghasilkan pengurangan ketimpangan yang lebih baik.

Walaupun masih bersifat "di atas kertas", simulasi ini dapat diiadikan sebagai acuan
baseline bagi upaya pengurangan ketimpangan strukur Penguasaan tanah ke depan.
Pengembangan simulasi ini dapat dilakukan untuk wilayah lain di seluruh Indonesia jika
disertai dengan data luasan tanah yang dapat dialokasikan untuk Proses "inieksi" tersebut.
Namun tantangannya tidak ringan dalam aspek-aspek kebiiakan dan manajerial untuk
mengimplementasikannya khususnya dalam meniembatani objek (tanah yang akan
diinieksikan) dengan subjek (RTP), sehingga proses "injeksi" dapat menghasilkan output dan
outcome yang diinginkan.

7.

KISIMPUT,AN DAN REKOMENDASI

7.1

Kesimpulan
Beragam cara dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang berguna mengenai
struktur agrarian petani. Salah satu katego yang paling banyak kedengaran dan dibicarakan
adalah apa yang dikenal sebagai "petanigurem". Disepakati bahwa petani-gurem adalah
kategori petani dengan penguasaan tanah sampai dengan o,5 hekar, pada tahun zor3
20

merupakan 54,78%0 dari total RTP Indonesia. Kategori ini dianggap unit usaha tani yangtidak
viable, tidak layak hidup. Kategori berikutnya adalah dengan penguasaan lahan dari o,5
hekar sampai dengan r.99 hektar dimasukkan kedalam kategori "petani-menengah', pada
tahun zor3 merupakan 3o,760/o RTP Indonesia. Kedua kategori ini, terutama di lawa,
mendapat perhatian karena yang pertama (kategori gurem) adalah sangat rentan dan
kategori kedua (petani menengah) berkedudukan penting karena mayoritas adalah petani
tanaman pangan.

Namun bila dicermati lebih rinci, maka gambaran yang muncul lebih
mengkhawatirkan. Data BPS dari 1983 s/d zor3 menginformasikan bahwa di dalam rentang
30 tahun temyata 4o7o sampai 55% dari kategori petani- gurem hanya menguasai tanah sama

sampai lebih sempit dari o,r9 hekar. Golongan paling bawah dari kategod petani gurem ini
trend-nya juga meningkat, dari 4o,470 pada 1983, 4r,f/o pada 1993,, 45o/o pada zoo7, dan 55o/o
pada zor3. Sehingga pencirian petani-gurem adalah petani dengan penguasaan tanah < o,5
hektar sangat berlebihan.
Pola yang sama dapat dilihat pada kategori petanimenengah sebagai ketegori petani
yang menguasai tanah antara o,5 s/d r,99 hekar. Kategori ini pada uog merupakan 3o,76%o
dari total rumah-tangga petani, dan menguasai 33,79% dari tanah pertanian. Sehingga dapat
dikatakan sebagai kategori penting karena (umumnya) bertani tanaman pangan. Namun bila
dicermati, ternyata di dalam rentang waktu 3o tahun (r983-zor3) lebih dari separuh (55,67o 54,6%) petani kategori ini sebenamya hanya menguasai tanah kurang dari r hektar, dan
bukan kurang dari z hek tar. Trend yang menurun pada golongan bawah da kategori petanimenengah ini dicurigai bukan karena naik pangkat namun iusru lebih banyak yang
kehilangan tanah dan mendekati kategori petani-gurem.
Lemahnya dan rentannya petani Indonesia terlihat dari kenyataan bahwa mayoritasnfa
hanya menguasai tanah dibawah r hekar. Bila kategori dibawah r hekar ini kita pilah
kembali, maka gambaran yang muncul sangat mengkhawatirkan. Menurut data BPS zor3,
4z% dari kategori ini hanya memiliki tanah < o,r9 hektar, atau 72,570 menguasai tanah < o,5

hekar. Untuk pulau lawa dengan kesuburan yang tinggi unit usaha pertanian dengan
penguasaan tanah seperti ini sudah tidak mencukupi untuk menunfang penghidupan rumahtangga. Untuk memenuhi pendapatan setara UMR saia, di pulau Jawa dibutuhkan 1r4 sampai
r,39 hekar tanah sawah. Angka rata-rata untuk seluruh Indonesia dari luasan minimum ini

adalah antara 123 sampai r,5o hektar. Tidak kalah pentingnya adalah kenyataan bahwa di
Nusa Tenggara serta pulau-pulau Sunda besar selain pulau ,awa ssebagian besar tanah tidak
subur dan petani harus bertumpu pada system pertanian extensive seperti perladangan.
Untuk memenuhi UMR saia, system pertanian extensiye ini rata-rata memerlukan tanah 3,82

hekar.
Penyebab dari fumlah besar dari petani kecil, gurem ini adalah distribusi penguas:ran
tanah serta politik alokasi sumberdaya yang timpang, memihak pada pemilik tanah besar

serta pada pemodal besar. Kategori petni kaya dengan penguasaan tanah > I hektar
berjumlah r,6 iuta RTP, atau 6,16 % dad total RTP Indonesia, namun menguasai 38,49o/o dafi
tanah pertanian dengan penguasaan rata-rata 5,37 hektar. Penguasaan rata-rata dari kategori
petani-kaya ini adalah 4,3 kali dari rata-rata penguasaan minimal untuk memperoleh UMR.
Suatu nilai yang tidak terlalu tinggi, sehingga sebagian besar dari yang disebut kategori
petanikaya ini bukan sumber bagi Tanah Obyek Agraria (TORA), karena dibanyak tempat
belum melampaui batas maximum pemilikan tanah. Namun penting agar kelas petani-kaya
ini tidak bertambah iumlahnya dan memperluas terus penguasaannya atas tanah pertanian,
sehingga lebih sedikit lagi tanah yang tersedia bagi kategori petani-menengah, kecil dan
gurem. Diantara semua kategori petani, hanya dua yang antara tahun 2oo3 dan tahun zor3
meningkat jumlah RTPnya yaitu, kategori petani dengan penguasaan tanah r s/d z hektar

hekar yang meningkat taiam
tanah
dari petani-kaya yang
tidak
ada
sebesar zz.8rolo! Selain itu harus dijamin bahwa
kelembagaan
mana
membutuhkan
terlantar dan aksesnya temltup bagi Petani miskin. Hal
sebesar L76olo dan kategori petanlkaya dengan penguasaan > 3

keuangan yang mudah diakses oleh petani miskin sebagai sumber modal-kerja. Dilain pihak
pemerintah membantu petani-kaya menanam kelebihan modalnya ke sector non-pertanian,
seperti industry pedesaan.

Kebiiakan alokasi sumberdaya alam yang sangat bias pada perkebunan besar dan
pertambangan merupakan sebab lain petani kehilangan tanah, serta bagi generasi muda
tidak tersedia tanah pertanian lagi. Sampai dengan tahun zorS pemerintah telah memberikan
izin penguasaan kawasan hutan kepada usaha sekala besar secara total mencaPai 40,46 iuta
hektar. Pemberian konsessi kawasan sedemikian luas tidak mungkin tanpa mengabaikan
hak-hak masyarakat local atas sumber-daya alam, termasuk tanah. Belum lagi hak
masyarakat local atas sumberdaya alam dibawah pemilikan bersama (common resources)
seperti sungai, danau/situ, mata-air, hutan (Hasil Hutan Non-kayr), pesisir yang ikut
meniadi tertutup dari akses penduduk, atau rusak karena perubahan landscape oleh
pembukaan kawasan untuk industry kehutanan, perkebunan besar dan pertambangan. Peta
konsesi tanah dan kawasan hutan skala besar di Sumatera, Kalimantan dan Papua demikian
extensilirya sehingga menimbulkan pertanyaan, apa sisanya bagi masyarakat local berusaha
dan apa hak-hak mereka atas tanah dan kawasan tersebut? Pengertian konseptual seperti
land grabb dan large scale land deok/-acquisition meniadi umurn digunakan di dalam
membahas ekpansi penguasaan tanah skala besar yang menggeiala sejak tahun r98oan
(Borras et al zou; Gironde et al (ed) :or5). Bangkitnya gerakan masyarakat adat adalah
respons langsung dari poliric of ignorance (Dove 1983) terhadaP hak-hak masyarakat local
yang dilancarkan peme ntah. Sebagai konEas, kawasan hutan untuk rumah-tangga petani
hutan baru dialokasikan pemerintah sebesar r,74 iuta hekar.

Perbandingan data BPS perihal iumlah RTP antara tahun zoo3 dan zorS

memperlihatkan adanya penurunan iumlah RTP dari kategori penguasaan anah < o,r hektar,
dalam kata lain RTP paling miskin, dari 9.38o.ooo rumah-tangga menjadi 4.38.847 rumahtangga. Data-data yang ada jelas tidak memberi tanda bahwa 5.o4r.453 rumah-tangga petani
telah naik pangkat menfadi petani lebih makrnur. Sebaliknya kemungkinan besar bahwa
golongan penduduk desa paling miskin dan rentan ini karena berbagai hal tidak dapat lagi
hidup dari sector pertanian, sebagian besar menjadi bagian dari tenaga-kerja dengan
pendidikan yang paling rendah.

j.2

RekomendasiKebijakan
Ketimpangan agrarian yang tinggi di Indonesia dituniukan oleh indek gini
penguasaan tanah (pertanian) yang kritis, berada pada titik 0,68. Ketimpangan agrarian ini
pertama, bersumber pada distribusi penguasaan tanah pertanian yang timpang. Terutama di
daerah-daerah dengan kepadatan agraria yang tinggi, dengan contoh utamanya adalah pulau
Jawa. Kedua, oleh kebiiakan alokasi sumberdaya alam, termasuk tanah, yang sangat bias pada
perusahaan besar. Kebiiakan pemerintah menanggulangi permasalahan yang mengikuti
ketimpangan agarian ini adalah Program Reformasi Agraria dengan komponen utama
adalah legalisasi asset mencakup 4,5 juta hektar, serta program redistdbusi tanah mencakup
4,5 iuta hekar. Program ini sebenarnya tidak dapat disebut Reforma Agraria, karena tidak
bertuiuan untuk mengkoreksi ketimpangan agraria yang ada. Pertama, karena pada program
redistribusi sebagian besar (4,r iuta hekar) merupakan pelepasan kawasan hutan yang telah
berubah menjadi tanah peftanian serta setlemen penduduk. Distribusi tanah yang
sebenamya hanya sebesar o,4 iuta hekar, dari HGU terlantar serta dari HGU yang izinnya
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telah habis. Yang belakangan iuga hanya bila ya pemilik HGU tidak bemiat memperpaniang
halnya, dalam kata lain voluntaristik. Sehingga konsentrasi program pemerintah ini menjadi
pada legalisasi asset, yang pada dasamya merupakan penguatan hak atas tanah yang sudah

ada. Berarti luga tidak merubah strukur yang timpang. Bahwa program RA pemerintah
meniadi seperti apa adanya tidak mengherankan karena konstalasi politik yang ada serta
konsep pembangunan ekonomi yang menyertainya -di eksekutif maupun legislatif- tidak
menghendaki perombakan strukur agrarian yang substansial. Peran dominan dari inisiative
dan investasi perusahaan swasta besar dan modal mancanegara berulang-ulang ditekankan,

dan harus diberi ruang gerak yang leluasa. Konsep pembangunan

ini

menciptakan

ketimpangan, yang diasumsikan akan berkurang bersamaan dengan rrickle-down
mekanisme bockw ard dan forward linkagesRekomendasi

ini disusun dengan kesadaran

ffict

serta

atas konstelasi politik yang ada, serta

usaha maksimum yang dapat dilakukan di dalam konteks tersebut.

Pertama, penentuan batas pemilikan tanah maximum di daerah dengan kepadatan
agrarian yang tinggi, dengan batas yang sesuai kondisi daerah. Tanah kelebihan maximum
diganiar dengan paiak yang tinggi, serta keharusan menyemikannya untuk digarap petani
miskin dengan imbalan yang adil/fair. Integral dengan itu adalah membuka dan
mempermudah alses petani miskin dan landless atas tanah pertanian, a.l. dengan melarang
tanah terlantar serta membangun kelembagaan keuangan sebagai sumber modal keria bagi
petani miskin. Instansi-instansi pemerintah mendampingi petani pemilik tanah luas untuk
menginvestasikan kelebihan modal mereka tidak untuk memperluas pemilikan tanah
melairkan ke dalam industri pedesaan atau pada sektor ekonomi lain.
Kedua, konsolidasi tanah pertanian dari petanipetani miskin dibawah satu organisasi
produksi atau badan-usaha milik bersama dari para pemilik tanah sempit tersebut. Di
dulung oleh kelembagaan keuangan, serta pendampingan manajemen dan teknologi oleh
dinas-dinas teknis Pemerintah Daerah, Balai-balai penelitian pemerintah, perguruan tinggi
serta organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian studi ini tidak merekomendasikan
penentuan batas kepemilikan minimum, karena tidak mungkh dapat dipenuhi oleh tanah
pertanian yang tersedia serta oleh kebiiakan yang tidak menentukan plafon pemilikan tanah
maximum yang rendah, dan tidak bertuiuan menyamaratakan luas pemilikan tanah.

Kerigo, membangun kembali dinas telnis Pemerintah Daerah yang berhubungan
dengan pengembangan pertanian dan industri pedesaan agar benar-benar dapat berfirngsi di
lingkungan sosial-ekonomi dan agroekosistem sesuai daerahnya. Dengan iumlah dan
kualitas tenaga ahli yang mumpuni serta dana dan sarana operasional yang diperlukan. Serta
bekerjasama dengan Balai-balai penelitian dan percobaan pemerintah, dan perguruan tinggi.

Keempat, membangun kelembagaan dan organisasi keuangan yang mengabdi pada
kebutuhan serta kondisi khas dari petarf kecil serta badan-badan usaha petani dan desa.
Dengan membangun suatu kelembagaan keuangan untuk petani yang tersendiri, maupun
mengharuskan bank-bank swasta dan BUMN dengan pengawas.rn pemerintah membangun

unit-unit keuangan seperti itu.

I(elimo, menghentikan expansi perkebunan dan usaha kehutanan industrial, dengan
mencabut izin HGU yang menterlantarkan sebagian atau seluruh tanah konsesinya, sera
tidak memperpaniang dan/atau memperbarui HCU yang izinnya beralhir. Bertahap
mengalihkan tanah-tanah ex HGU pada petani, kelompok tani dan komunitas adat serta desa
setempat. Pendampingan yang intensif oleh instansi telixris Pemerintah Daerah, Balai-balai
penelitian dan percobaan, perguman tinggi di dalam perencanaan tataguna serta aspek
manaiemen dan teknis pertanian serta pengolahan.

つ乙

Keenam, mengakui hak-hak atas sumberdaya alam termasuk di dalamnya tanah dari
desa dan masyarakat desa serta masyarakat adat, untuk masa

kini dan masa kedePan yang

paniang, untuk dikembangkan sesuai dengan aspirasi penduduk setemPat serta sesuai
dengan agroekosistem setempat. Di dalam rangka ini pemberian izin HCU ditentukan oleh
kebutuhan tanah pertanian kini dan cadangan masa depan, oleh peran common pool
resources di dalam kehidupan setemPat, serta oleh tetap terpeliharanya keragaman hayati
dan iasa-iasa ekosistem untuk kehidupan setempat.

Ketujuh, menghidupkan kembali Pengadilan Agraria, untuk menyelesaikan konflikkonflik agrarian secara adil dan tidak bias kepentingan pemodal besar. Keilelapan,
Membatasi luasan HGU serta total luas tanah yang dikonsesikan pemerintah pada pemodal
besar. r) agar pemenuhan kebutuhan atas tanah penanian dari masyarakat desa terpenuhi
dan dapat dikembangkan meniadi system-sistem agroekologi yang maiu dan Produktif,
untuk sekarang dan masa depan yang cukup paniang. z) agar tidak teriadi perubahan
landscape pada skala yang teramat besar, yang mengancam iasa-iasa lingkungan yang
diperlukan oleh sistem-sistem pertanian local, serta tetap berfungsinya common pool
resources -seperti sungai, danau/situ, hutan, rawa, pesisir- yang meniamin keragaman
produksi local serta yang rupakan bagian penting dari penghidupan dan budaya setempat. l)
terpeliharanya keragam hayati. 4) pembatasan luasan HGU akan mendukung dan menfamin
terbentuknya manafemen usaha yang efisien. 5) mendorong dan memberi fasilitas dan
infiastruktur yang menstimulir pemodal besar untuk menanam modalnya ke hilir, ke
industri pengelolaan, dan membiarkan sektor hulu sebesar mungkin men)adi usaha skala
kecil oleh penduduk local yang akan dikembangkan menjadi bentuk-bentuk usaha
agroekosistem yang maiu dan innovative, meniadi pemasok yang handal dari industri di hilir.
Rekomendasi studi ini dengan demikian ditentuka disatu pihak oleh konstalasi politik
yang ada, serta ditentukan oleh pertimbangan karakter berbeda antara daerah dengan
kepadatan penduduk yang tinggi dan daerah dengan kepadatan agrarian yang rendah.
Pada daerah dengan kepadatan agrarian yang tinggi, fokus rekomendasi adalah pada

pencegahan lebih lanfud dari konsentrasi pemilikan tanah, keterbukaan akses pada tanah
pertanian dengan biaya yang adil bagi petani miskin. Studi ini tidak merekomendasikan

pembatasan pemilikan tanah minimum, namun konsolidasi tanah petani-petani kecil
dibawah badan usaha petani.
Pada daerah dengan kepadatan agrarian yang rendah, fokus rekomendasi adalah pada
penyelesaian konflik agrarian, pengakuan hak-hak desa dan masyarakt local atas sumberdaya
alam dan tanah, serta devolusi tanah-tanah ex HGU pada desa dan penduduk local, dengan

membatasi luas HGU, mencegah perpaniangan dan pembaruan HGU serta Penerapan
peratumn yang tegas perihal tatakelola HGU.

Di dalam rangka menun)ang

akses pada tanah bagi petani miskin serta devolusi

sumberdaya pada desa dan penduduk lokal, studi ini merekomendasikan pembangunan dan
penguatan instansi teknis Pemerintah Daerah, Balai-balai penelitian dan percobaan, serta
kelembagaan keuangan yang mengabdi pada kebutuhan petani miskin. Bagian yang penting

dari rekomendasi studi ini adalah mendorong pemodal besar berinvestasi di sekor hilir,
membantu perkembangan pertanian rakfat dan industri pedesaan, serta mensinergikan
perekonomian rakyat di hulu dengan sekor industri di hilir.
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