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A. Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di 

Indonesia 

Istilah “agraria” mengacu kepada hal-hal yang terkait dengan tanah atau kepemilikan 

tanah khususnya hak-hak penguasaan dan hak-hak pengelolaan.1 Dalam Undang-

Undang Pokok Agraria 1960 (selanjutnya disebut UUPA) kata “agraria” mengacu pada 

semua sumber daya alam, meliputi tanah, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya (UUPA (1)2).2 Prinsip-prinsip UUPA dapat diringkas 

sebagai berikut: Tanah harus diperlakukan sebagai alat produksi untuk menciptakan 

keadilan sosial, tidak untuk kepentingan individual yang dapat menyebabkan 

konsentrasi kepemilikan dan eksploitasi “kaum yang lemah oleh kaum yang kuat”.3 

“Saat ini, paling tidak terdapat dua pandangan tentang UUPA yang saling bertolak belakang. 

Pandangan pertama melihat UUPA sebagai peraturan pokok yang masih membutuhkan 

aturan-aturan turunan, dan karenanya setiap penyelewengan terjadi karena adanya 

penyimpangan interpretasi oleh pemegang kekuasaan dan birokrasi. Pandangan kedua 

melihat bahwa justru isi UUPA yang bermasalah karena memperkuat prinsip-prinsip hak 

menguasai negara, yang tidak jauh berbeda dengan prinsip domein verklaring dalam Undang-

undang Agraria Kolonial tahun 1870 (lihat Bachriadi & Wiradi 2011: 4)”. 

Pembaruan agraria yang didasarkan pada prinsip tanah untuk penggarap, seperti yang 

dimandatkan oleh UUPA, pada akhirnya harus terhenti ketika terjadi pergantian rezim 

pada tahun 1965.4  

 
1 Dianto Bachriadi & Gunawan Wiradi, ENAM DEKADE KETIMPANGAN: MASALAH PENGUASAAN TANAH 

DI INDONESIA (Bandung: Agrarian Resource Centre, Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria, 2011), Hal. 1. 
2 Ibid. 
3 Ibid.Hal. 2-3.  
4 Ibid. Hal. 5. 
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B. Kebijakan Pertanahan dan Konflik Tanah Pada Masa Orde 

Baru 

Orientasi politik agraria rezim Orde Baru adalah untuk mendukung investasi-investasi 

skala besar.5 Secara umum, karakter utama politik agraria Orde Baru adalah 

memperlakukan tanah dan sumber alam lainnya sebagai komoditas yang membuka 

ruang bagi penetrasi perusahaan dan investasi skala besar ke dalam wilayah pedesaan 

dan menyingkirkan kebutuhan tanah bagi rakyat pada umumnya.6 Program yang 

dilakukan pada masa kepemimpinan Soeharto diantaranya berupa transmigrasi dan 

program Revolusi Hijau.  

Secara keseluruhan, selama rezim Orde Baru, dalam kurun waktu 1969 hingga 1997, 

sekitar 2,2 juta hektar tanah diredistribusikan kepada 1,1 juta keluarga melalui berbagai 

skema transmigrasi.7 Berlawanan dengan “gambaran yang baik” tersebut muncul pula 

banyak cerita tentang buruknya kondisi lahan, kesuburan tanah, dan fasilitas umum dan 

fasilitas sosial yang disediakan di lokasi transmigrasi (lihat Hardjono 1977: 46-91, 

Otten 1986: 114-117, Simpul Bengkulu 2006. Dalam Bachriadi & Wiradi 2011: 10). 

Selain cerita-cerita tentang buruknya keadaan tanah dan fasilitas yang disediakan di 

sejumlah lokasi, muncul pula cerita-cerita tentang beragam konflik sosial, penggusuran 

dan marjinalisasi masyarakat adat dari tanah ulayat mereka yang sering berujung pada 

konflik terbuka antara para transmigran dengan masyarakat adat yang terpinggirkan 

(lihat Hardjono 1977: 39-41, Colchester 1986, Otten 1986, Setiakawan 1990: 21-24, 

dan Skephi and Kiddell-Monroe 1993: 245-256. Dalam Bachriadi & Wiradi 2011: 10-

11).  

Rezim Orde Baru menganut pola pertumbuhan ekonomi kapitalis sebagai tujuan utama 

pembangunan. Tanah dan sumber alam adalah obyek yang harus dieksploitasi 

seintensif mungkin.8 Dibanyak kasus, negara secara eksplisit menggunakan konsep 

UUPA tentang “Hak Menguasai Negara” (HMN) atas tanah dan sumber alam untuk 

tujuan-tujuan tersebut.9 

“Dari 1.753 konflik agraria struktural yang terjadi pada kurun waktu 1970-2001 seperti 

yang dicatat oleh database Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), ada 10 jenis konflik yang 

cukup signifikan, yaitu: konflik akibat pembangunan perkebunan skala besar (19,6%), 

pembangunan fasilitas umum di perkotaan (13,9%), pembangunan perumahan mewah dan 

kota-kota baru (13,2%), pembangunan hutan produksi (8,0%), pembangunan pabrik dan 

kawasan industry (6,6%), pembangunan bendungan dan proyek pengairan (4,4%), 

pembangunan turisme dan hotel (4,2%), pertambangan (3,4%), pembangunan fasilitas 

militer (2,7%) dan penetapan daerah konservasi dan hutan lindung (2,5%) (lihat Bachriadi 

& Wiradi 2011: 11)”. 

 
5 Ibid. Hal. 6. 
6 Ibid. Hal. 7. 
7 Ibid. Hal. 9. 
8 Ibid. Hal. 11. 
9 Ibid. 
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Menurut database tersebut, tidak kurang dari 10,5 juta hektar tanah 

disengketakan, dengan lebih dari 1 juta rumah tangga sebagai korban (Bachriadi 2001. 

Dalam Bachriadi & Wiradi 2011: 11).10 

C. Struktur Agraria Saat ini: Sebuah Gambaran Umum 

Di Indonesia, paling tidak dapat ditemukan dua jenis ketimpangan distribusi tanah, 

yaitu: 

1) Ketimpangan antara penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi dengan 

tujuan mencari keuntungan bagi perusahaan-perusahaan besar dan 

penyediaan lahan bagi aktifitas pertanian rakyat. 

2) Dalam memperhatikan ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia 

perlu melihat kondisi ketimpangan distribusi tanah di antara kelompok-

kelompok petani.11 

a. Tanah untuk Proyek Kehutanan Skala Besar 

Industri kehutanan adalah salah satu sektor investasi yang melejit pada dekade 

pertama masa Orde Baru (Robison 1986: 186) dan tumbuh secara cepat pada dua 

dekade berikutnya hingga tahun 90-an melalui kemudahan fasilitas dari 

pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi (Room 1980; Meijer 1981; Ramli 

dan Ahmad 1983; Brown 1999; FWI/GFW 2002. Dalam Bachriadi & Wiradi 

2011: 12). Pada 1999, 420 izin konsesi kehutanan masih menguasai sekitar 51, 6 

juta hektar dari wilayah “hutan”. Di antara pemegang konsesi, masih ada 12 

kelompok perusahaan yang dimiliki oleh konglomerat yang menguasai 16,7 juta 

hektar hutan atau sekitar 32% dari seluruh wilayah konsesi.12 Bahkan pada tahun 

2005, luas areal konsesi kehutanan yang tersisa sekitar 28 juta hektar yang dikuasai 

hanya oleh 285 unit. Dengan lain kata, setiap unit menguasai sekitar 98.000 hektar 

lahan (Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia 2007, Tabel IV.1.2, tersedia di situs 

www.aphinet.com ; diunduh pada 29 April 2009. Dalam Bachriadi & Wiradi 2011: 

13).  

b. Tanah untuk Proyek Pertambangan Berskala Besar 

Hingga tahun 1999, Departemen Pertambangan mengalokasikan sekitar 264,7 juta 

hektar lahan untuk 555 perusahaan pertambangan, baik perusahaan modal dalam 

negeri (swasta dan BUMN) dan perusahaan asing, untuk kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi barang tambang.13 Dengan kata lain, rata-rata setiap perusahaan 

menguasai sekitar 0,5 juta hektar tanah melalui izin konsesi pertambangan.14 

Sangat menarik karena angka total luas konsesi tanah untuk kegiatan 

pertambangan di atas tampak lebih besar hingga satu setengah kali dari total 

 
10 Ibid. 
11 Ibid. Hal. 12. 
12 Ibid. Hal. 12-13.  
13 Ibid. Hal. 13.  
14 Ibid.  

http://www.aphinet.com/
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wilayah daratan di Indonesia (luas daratan Indonesia hanya lebih kurang 190 juta 

hektar saja).15  

c. Tanah untuk Pembangunan Perkebunan Berskala Besar 

Hingga tahun 2000, tercatat 2.178 perusahaan, baik swasta maupun perusahaan 

milik negara menguasai 3,52 juta hektar areal kebun.16 Artinya setiap perusahaan 

rata-rata menguasai sekitar 16.000 hektar lahan17. Pada tahun 2002,  lebih dari 50% 

dari 6 juta hektar perkebunan kelapa sawit dikuasai oleh perusahaan swasta (baik 

domestik maupun asing) datidak kurang dari 50 perusahaan milik Malaysia 

beroperasi di sektor agribisnis tersebut (Colchester 2006: 22. Dalam Bachriadi & 

Wiradi 2011: 14). 

d. Tanah untuk Pembangunan Kota Baru dan Pariwisata 

Pada 1998, misalnya, di wilayah pinggiran kota sekitar Jabodetabek (Jakarta-

Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) saja ada sekitar 10 konglomerat menguasai 

65.434 hektar tanah untuk pembangunan perumahan mewah.18 Selama 1994-95, 

menurut REI (Real Estate Indonesia), 418 pengembang terlibat dalam 

pembangunan perumahan dan pemukiman baru di atas lahan seluas 1,3 juta 

hektar.19  

“Fenomena yang juga menarik dan sejalan dengan pembangunan perumahan perumahan 

mewah adalah pembangunan lapangan golf. Pada tahun 1995, sebanyak 32 lapangan golf 

dibangun sebagai pelengkap perumahan mewah dan menghabiskan lahan hingga 11.200 

hektar untuk wilayah Jabodetabek saja. Setiap proyek menggunakan tidak kurang dari 350 

hektar tanah (Lihat Bachriadi & Wiradi 2011: 15)”. 

e. Tanah untuk Industri Berskala Besar 

Pada tahun 1998 tercatat 46 perusahaan pengembang kawasan industri yang 

menguasai 17.470 hektar lahan. Dengan begitu, rata-rata penguasaan setiap 

perusahaan berkisar 379,8 hektar. 

f. Penyediaan Tanah bagi Aktifitas Pertanian Rakyat 

Data dari lima sensus pertanian (1963-2003) menunjukkan bahwa jumlah rumah 

tangga pertanian terus mengalami peningkatan seiring laju pertumbuhan 

penduduk.20 Sejalan dengan kecenderungan pertambahan jumlah rumah tangga 

petani itu ada fenomena turun-naik prosentase jumlah landless (petani tak 

bertanah), yang dapat dilihat dari kecenderungan jumlah rumah tangga petani 

‘absolute-landless’ sejak tahun 1973.21 Jumlah ‘absolute-landless’ hanya menurun 

sekali pada peridoe 1973-1983, kemudian terus meningkat mulai dari periode 

 
15 Ibid. 
16 Ibid. Hal. 14. 
17 Ibid.  
18 Ibid. Hal. 14-15. 
19 Ibid. Hal. 15.  
20 Ibid. Hal. 18. 
21 Ibid.  
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1983-1993 hingga 1993-2003.22 Kecenderungan ini akan dibahas kemudian pada 

saat mengulas soal dinamika ketunakismaan (landlessness).23 

g. Ketimpangan Distribusi Lahan dan Kemiskinan di pedesaan 

Penelitian mendalam yang dilakukan oleh SDP-SAE (Survey Agro-Economy) 

pada tahun ’80-an disimpulkan bahwa kemiskinan di wilayah pedesaan sebagian 

besar terjadi pada rumah tangga petani yang tidak memiliki tanah (Mintoro 1984 

dan Saleh 1984. Dalam Bachriadi & Wiradi 2011:18). Meski penyebab proses 

tersebut masih diperdebatkan, namun peningkatan jumlah petani kecil dan 

pertumbuhan petani tak bertanah merupakan cerminan dari polarisasi penguasaan 

tanah dan proletarisasi di wilayah pedesaan di Indonesia sejak tahun 1963.24 

Namun demikian, berpijak pada angka rasio gini dari tahun 1973 hingga 2003 di 

atas, dapat disimpulkan bahwa besarnya struktur ketimpangan penguasaan lahan 

di Indonesia, khususnya di Jawa, tidak pernah mengalami perbaikan.25 

Pola penyediaan dan penguasaan seperti ditunjukkan dalam angka-angka di atas adalah 

hasil kebijakan dan politik agraria selama masa pemerintahan Orde Baru – seperti telah 

dijelaskan di atas – yang lebih menekankan pada penyediaan tanah dalam skala besar 

untuk investasi dan eksploitasi sumber alam.  

D. Refleksi Atas Struktur Penguasaan Dari Lima Sensus Pertanian 

Hasil lima sensus pertanian (1963 hingga 2003) menunjukkan peningkatan jumlah 

petani pemilik lahan tidak diimbangi peningkatan ketersediaan lahan, sementara, rata-

rata penguasaan lahan perumah tangga relatif tetap (sekitar 1 hektar).26 Maka hasilnya, 

terjadi peningkatan persentase petani kecil (atau rumah tangga pertanian yang 

menguasai tanah kurang dari 0,5 hektar) dari sensus ke sensus.27 Meski tabel tersebut 

menunjukkan adanya kenaikan yang stabil dari total penguasaan jumlah lahan selama 

40 tahun, dari tahun 1963 sampai 2003, namun rata-rata penguasaan setiap rumah 

tangga tidak pernah di atas 1 hektar.28 

a. Petani Kecil dan Rata-Rata Penguasaan Lahan oleh Petani 

Dari tahun 1963 hingga 2003, rata-rata penguasaan lahan oleh petani dari satu 

periode sensus ke periode sensus berikutnya relatif sangat kecil, yaitu antara 0,81 

sampai 1,05 hektar.29 Petani tidak pernah memenuhi syarat minimum yang 

ditentukan oleh UUPA dan peraturan pendukungnya.30 Secara umum rata-rata 

 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. Hal. 19. 
26 Ibid. Hal.22. 
27 Ibid. 
28 Ibid.  
29 Ibid. Hal.23. 
30 Ibid. Hal.24. 
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penguasaan tanah setelah kemerdekaan tidak banyak berubah dari situasi masa 

kolonial.31 

b. Komposisi Sumber Pendapatan Petani 

Setelah 20 tahun dihentikannya program landreform pada tahun 1960, dan 

digantikan dengan program transmigrasi dan revolusi hijau, hasil sensus 

pertanian 1983 tidak memperlihatkan perubahan komposisi sumber pendapatan 

petani yang memiliki lahan, khususnya petani kecil.32 

“Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Booth: “Ini menunjukkan kecenderungan yang 

jelas antara meningkatnya pendapatan dengan luas lahan yang dikuasai… rumah tangga 

pertanian yang menguasai tanah besar mendapat penghasilan secara rata-rata lebih baik 

dari semua sumber, baik secara langsung ataupun bukan dari tanah-tanah yang 

dikuasainya, dibanding rumah tangga yang menggarap sedikit tanah… Penguasaan aset, 

termasuk buruh terdidik, memungkinan rumah tangga untuk memperluas kegiatan 

ekonominya di sektor non pertanian, dan hal itu merupakan faktor penentu penting bagi 

pendapatan rumah tangga” (Booth 2002: 185 and 187. Dalam Bachriadi & Wiradi 

2011:28-29)”. 

c. Dinamika Ketunakismaan (Landlessness) dan Kepenyakapan (Share 

Tenancy) 

Konsep ‘landless-tenant’ itu sendiri merujuk kepada rumah tangga petani yang 

tidak memiliki tanah sama sekali tetapi dapat menguasai/menggarap tanah 

dengan cara menyakap (sharecropping tenancy).33 Penurunan jumlah ‘landless-

tenants’ sejak tahun 1983 hingga 2003 juga tidak mengindikasikan perubahan ke 

arah pemerataan dalam distribusi penguasaan tanah sepanjang periode ini.34 

Angka rasio gini pengusaan tanah sejak tahun 1983, 1993 hingga 2003 terus 

membesar yang mengindikasikan adanya kecenderungan semakin timpangnya 

distribusi penguasaan tanah.35  

“Arah kecenderungan pertumbuhan landlessness di Indonesia pada kurun waktu 30 

tahun itu sebagai berikut: pada tahun 1973 persentase jumlah landlessness dibanding 

jumlah keseluruhan rumah tangga petani adalah sekitar 35%, pada tahun 1983 jumlah 

turun menjadi sekitar 25%, tahun 1993 naik kembali menjadi sekitar 33% dan tahun 2003 

bertamba lagi jadi sekitar 38% (Lihat Bachriadi & Wiradi 2011)”.36 

E. Dinamika Konversi Tanah Pertanian 

Selain alasan akses ekologi-ekonomi-politik yang terbatas, tanah pertanian rakyat tidak 

mengalami peningkatan yang relatif sama dengan tingkat pertumbuhan rumah tangga 

petani juga disebabkan oleh tingginya tingkat konversi lahan pertanian untuk fungsi-

fungsi non pertanian.37 Ironisnya, pada saat yang sama, kebanyakan tanah yang 

 
31 Ibid. 
32 Ibid. Hal.25. 
33 Ibid. Hal.29. 
34 Ibid. Hal.33. 
35 Ibid. 
36 Ibid.  
37 Ibid. Hal.38. 
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dikuasai para pengusaha banyak yang disalahgunakan atau ditelantarkan.38 Pengalihan 

fungsi tanah pertanian di Jawa, bagaimanapun juga menyumbang pada penurunan 

kemampuan penyediaan pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan yang terus 

meningkat.39 

Pertumbuhan jumlah lahan yang tersedia bagi petani tidak menjawab persoalan 

penurunan rata-rata luas lahan yang dikuasai petani atau pertumbuhan jumlah petani 

tak bertanah (landless peasants).40 secara makro kehilangan lahan pertanian akibat 

konversi untuk kegatan non pertanian dikompensasi dengan konversi kawasan 

kehutanan menjadi lahan-lahan pertanian baru, sehingga Pada tahun 1983 wilayah 

hutan, baik di Jawa maupun di luar Jawa, mengalami penurunan.41 Konflik yang 

muncul antara penduduk lokal dengan pemegang otoritas kehutanan di wilayah-

wilayah hutan konservasi dan hutan lindung khususnya dapat dijelaskan sebagai akibat 

adanya kebijakan tersebut.42 

F. Absenteisme 

Sensus pertanian tidak pernah bisa menjelaskan persoalan tanah-tanah guntai (absentee 

land).43 Yang dimaksud dengan tanah guntai (tanah absentee) adalah tanah-tanah yang 

dikuasai– bukan hanya dimiliki – oleh orang-orang yang tidak tinggal di tempat yang 

sama dengan lokasi tanah tersebut.44 Tingginya persentase tanah guntai di satu daerah 

mencerminkan ketimpangan penguasaan tanah dan juga bagian dari kenyataan 

ketunakismaan (landlessness) di wilayah tersebut.45 Meskipun pengetahuan tentang 

fenomena tanah guntai ini dari data resmi sangat terbatas, namun absenteisme tanah 

merupakan gejala umum di Jawa dan penduduk setempat mengetahui keadaan ini 

dengan sangat baik (lihat juga Sumardjono 1995. Dalam Bachriadi & Wiradi 2011:43).  

G. Perlunya Untuk Melakukan Perombakan 

Setidaknya sejak sensus pertanian pertama di lakukan 44 Enam Dekade Ketimpangan 

tahun 1963 ketika ketimpangan penguasaan tanah dapat terlihat secara nyata 

gambarannya secara nasional.46 Tanpa program yang bertujuan untuk merombak 

struktur penguasaan tanah yang tidak seimbang tersebut, salah satu akar kemiskinan 

yang terjadi baik di pedesaan maupun di wilayah perkotaan ini akan terus menyebar 

dan mengendap lebih dalam di dasar-dasar kehidupan masyarakat.47 

 
38 Ibid. 
39 Ibid. Hal.39. 
40 Ibid. Hal.41. 
41 Ibid. 
42 Ibid. Hal 41-42.  
43 Ibid. Hal. 42. 
44 Ibid.  
45 Ibid. 
46 Ibid. Hal 43-44. 
47 Ibid. Hal. 44. 
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Dalam perspektif ekonomi, meluasnya landlessness merupakan gambaran buruknya 

ekonomi suatu negara, khususnya negara-negara yang ekonominya dan penduduknya 

banyak bergantung pada pertanian.48 Kebijakan agraria yang mengakibatkan atau 

bahkan menciptakan ketimpangan menyebakan munculnya ketidakstabilan sosial-

ekonomi.49 Russet yang melakukan penelitian terhadap data statistik internasional 

menemukan hubungan antara rasio gini distribusi tanah, kekerasan politik dan 

kematian demokrasi menyimpulkan bahwa tingkat kekerasan dan ketidakstabilan 

politik cenderung terjadi di negara-negara yang timpang pola kepemilikan tanahnya 

(Russett 1964. Dalam  Bachriadi & Wiradi 2011:46).  

Sangat penting untuk terlebih dahulu mengubah ketimpangan struktur penguasaan 

tanah yang telah terjadi lebih dari 50 tahun sejak kemerdekaan dan menyelesaikan 

konlik agraria yang telah meluas dan berlarut-larut secara menyeluruh dengan 

perspektif keadilan sosial.50 Tidak dapat diragukan pula bahwa tanpa land reform maka 

program-program lain yang bertujuan meningkatkan taraf hidup petani tidak akan 

bekerja dengan baik.51 Land reform tidak hanya memberi kesempatan pada rakyat yang 

benar-benar tergantung hidupnya pada pertanian untuk meningkatkan taraf hidupnya, 

tetapi juga memberi alas yang kuat dan stabil pada pembangunan ekonomi dan sosial.52 

Persoalan tingginya jumlah ‘petani gurem’ dan landless yang merupakan calon 

penerima manfaat dari program land reform serta terbatasnya tanah yang tersedia untuk 

diredistribusi bukanlah alasan untuk menolak pelaksanaan program land reform yang 

‘genuine’.53 

“Dalam konteks kekinian, penetapan objek land reform harus 

menyertakan: (1) tanah telantar, khususnya tanah perkebunan yang 

tidak aktif lagi dan tanahtanah lainnya yang telah diambil untuk 

sejumlah proyek pembangunan, tetapi hanya digunakan sebagai 

objek spekulasi; (2) hamparan tanah perkebunan besar dan wilayah 

kehutan yang telah diduduki oleh petani landless sejak masa Orde 

Baru; dan tentu saja (3) tanah-tanah yang dikuasai melebihi batas 

ketentuan dan tanah guntai (absentee); (4) tanah-tanah yang telah 

diredistribusi pada tahun 1960 tetapi diambil kembali dari para 

penerimanya (lihat juga Wiradi 2004:6. Dalam Bachriadi & Wiradi 

2011:49).” 

Akhirnya, kembali harus dicatat bahwa hal yang penting yang hendak digaris bawahi 

dalam tulisan ini adalah kebijakan-kebijakan setelah tahun 1965 dan politik agraria 

hanya menguntungkan pihak-pihak yang menguasai lahan besar, baik dia berbentuk 

korporasi maupun peorangan.54 

 
48 Ibid. 
49 Ibid. Hal. 45-46. 
50 Ibid. Hal. 46. 
51 Ibid. Hal. 47. 
52 Ibid.  
53 Ibid. Hal. 48. 
54 Ibid. Hal. 50. 


