
I. PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Sudah disadari bersama bahwa masalah agraria adalah masalah yang 

rumit dan peka, menyangkut berbagai aspek kehidupan. Hal ini terjadi 

dikarenakan masalah agraria sudah identik dengan pemasalahan tanah sebagai 

tempat manusia hidup dan melaksanakan segala aktivitasnya. 

Manusia yang hampir seluruh aktivitasnya berada di atas tanah 

jumlahnya tiap tahun selalu meningkat jumlahnya, seperti hanya jumlah penduduk 

Indonesia saat ini mencapai sekitar 225 juta jiwa, dimana penduduk Indonesia 

tersebut hidup di atas daratan atau tanah seluas lebih kurang 1,9 juta km2 yang 

jumlahnya relatif tetap atau tanah yang tersedia hampir tidak mengalami 

pertambahan, menimbulkan persaingan dalam penguasaan dan penggunaan tanah. 

Penguasaan dan penggunaan tanah jika tidak dikelola secara baik dan 

bijaksana, akan mengakibatkan tanah yang seharusnya dapat memberikan manfaat 

yang maksimal kepada sebanyak-banyak manusia, hanya dapat dinikmati oleh 

sebagian orang saja yaitu golongan yang memiliki kemampuan ekonomi yang 

lebih baik, yang pada akhirnya akan menimbulkan terjadinya ketimpangan 

penguasaan tanah. 

Adanya ketimpangan penguasaan tanah inilah maka muncul pemikiran 

untuk melakukan penataan kembali penguasaan tanah yang ada guna sebesar-

besar kemakmuran rakyat yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia 

termasuk di Indonesia, pemikiran tersebut sering dikenal juga sebagai land 

reform. 
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Pelaksanaan Reforma Agraria yang merupakan implementasi dari 

mandat TAP MPR No. IX/MPR/2001 dan Keputusan MPR No. 5/MPR/2003 

tentang perlunya penataan struktur penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan 

penggunaan tanah. Untuk memastikan bahwa struktur keagrariaan dan pertanahan 

lebih adil, sengketa-sengketa pertanahan terselesaikan, akses masyarakat terhadap 

tanah berkembang secara adil. Secara operasional, reforma agraria dilaksanakan 

melalui dua langkah sekaligus, yaitu : (a) penataan kembali sistem politik dan 

hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan UUPA; dan (b) proses 

penyelenggaraan land reform plus, yaitu penataan aset tanah (asset reform) bagi 

masyarakat dan penataan access masyarakat (access reform) terhadap sumber-

sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan masyarakat untuk 

memanfaatkan tanahnya secara baik.  

Prinsip dasar dari land reform didasarkan kepada arti pentingnya 

kepemilikan (property right) terhadap aset yang dimiliki oleh masyarakat agar 

dapat dimanfaatkan sebagai modal (capital) dalam pengembangan usaha atau 

memulai suatu usaha perekonomian. Dengan terpenuhinya property right 

diharapkan pemilik aset memperoleh keuntungan berupa : (1) mengoptimalkan 

potensi ekonomi aset; (2) mengintegrasikan informasi aset kedalam satu sistem; 

(3) membuat pemilik aset lebih bertanggung jawab; (4) aset menjadi lebih 

diterima oleh pasar; (5) menempatkan pemilik aset ke dalam suatu jaringan; dan 

(6) melindungi transaksi terhadap aset yang dimiliki (de Soto, 2006). 

Keuntungan tersebut akan dapat dioptimalkan jika aset yang telah 

menjadi capital tersebut oleh dapat pemiliknya untuk masuk kedalam pasar 

dengan baik, namun pada kenyataannya belum semua masyarakat tersebut 
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memiliki akses dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya tersebut sehingga 

perlu adanya peran dari pemerintah dalam memberikan berbagai access ke 

sumber-sumber ekonomi atau yang lebih dikenal sebagai access reform.   

Untuk mendukung penataan pemanfaatan tanah yang adil bagi semua 

masyarakat baik berupa asset reform maupun access reform serta dan dalam 

rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat, politik arah 

kebijakan pertanahan sesuai dalam Renstra BPN RI tahun 2007-2009 didasarkan 

pada 4 (empat) prinsip:  

1. Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan 

kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta peningkatan ketahanan 

pangan (Prosperity). 

2. Pertanahan berkontribusi secara nyata dalam peningkatan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) (Equity). 

3. Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan tatanan kehidupan 

bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan 

perkara pertanahan di seluruh tanah air serta melakukan penataan perangkat 

hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan 

sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari (Social Welfare). 

4. Pertanahan berkontribusi secara nyata bagi terciptanya keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan 

access seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai 

sumber kesejahteraan masyarakat (Sustainability) 
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Berkenaan dengan arah kebijakan pertanahan tersebut di atas, seharusnya 

kegiatan reforma agraria dalam pelaksanaannya harus seimbang antara kegiatan 

asset reform dan access reform, namun pada kenyataan yang ada pelaksanaan 

reforma agraria lebih didominasi kegiatan asset reform seperti kegiatan yang 

selama ini  telah dilaksanakan redistribusi tanah obyek land reform sejak tahun 

1961 hingga sekarang dengan tujuan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi 

para petani penerima tanah, namun kegiatan tersebut hanya dapat mencapai dalam 

hal penguatan aset tanah bagi para penerima tanah saja itupun dari dari tahun 1961 

hingga 2005 luasan tanah yang di redistribusi hanya mencapai 1,15 juta hektar  

yang dibagikan kepada sekitar 1,5 juta KK dengan rata-rata luasan 0,77 hektar 

(BPN RI, 2007). 

Ditinjau dari segi tujuan akhir land reform yaitu peningkatan taraf hidup 

atau kesejahteraan petani penerima tanah, dengan rata-rata luasan tanah 

redistribusi yang telah dicapai tersebut, bisa dianggap masih jauh dari 

memadainya dan belum dapat meningkatan taraf hidup penerima tanah 

sebagaimana yang diharapkan dikarenakan oleh :  

1.  kegiatan lanjutan untuk membantu sarana dan prasarana pertanian tidak 

diperhatikan;  

2.  tanah yang diredistribusi kepada para petani di beberapa daerah tingkat 

kesuburannya kurang, sehingga tidak dapat berproduksi dengan baik;   

3.  manajemen si petani sendiri dalam mengelola tanah hasil redistribusi adalah 

faktor yang menentukan dan sulit dipantau. Adanya faktor kelemahan 

tersebut terdapat para petani penerima tanah yang telah mengalihkan atau 

menjual tanahnya. (BPN RI, 2007) 
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Banyaknya kasus pengalihan atau penjualan tanah hasil dari redistribusi 

tanah dapat di hindari selain dengan memberikan luasan tanah yang memenuhi 

standar minimum untuk usaha, yang juga harus dilakukan adalah disertai dengan 

upaya-upaya membuka access rakyat terhadap sumber-sumber pembiayaan, 

faktor-faktor produksi yang lebih berkualitas, teknologi, pasar dan lainnya. 

Upaya membuka berbagai access tersebut tidak mungkin dapat dilakukan 

oleh BPN RI sendiri, hal ini terkait dengan era otonomi daerah sekarang ini 

dimana peran aktif pemerintah daerah setempat dalam mendukung program dari 

pemerintah pusat sangat dibutuhkan termasuk salah satunya adalah program 

reforma agraria. 

Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Pemalang pada tahun 2008-

2009 untuk program penguatan asset yang dilaksanakan mencapai 36.388 bidang 

tanah dengan luas tanah lebih dari 2.000 hektar yang terdiri dari berbagai kegiatan 

antara lain Ajudikasi (LMPD), PRONA, PRODA, Redistribusi Tanah dan 

Sertipikat Massal Swadaya (SMS) dengan sumber dana dari Pusat, Propinsi, 

Kabupaten dan swadaya masyarakat. Disisi lain program access reform pada 

periode yang sama yaitu 2008-2009 di Kabupaten Pemalang hanya mencakup15 

lokasi dengan luas hanya mencapai 32,2 hektar yang diberikan kepada 20 orang 

masyarakat penerima manfaat, adapun sumber dana hanya dari Kantor Pertanahan 

dan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, 

2010).  

Dari kondisi pelaksanaan program reforma agraria di Kabupaten Pemalang 

pada tahun 2008-2009 terlihat bahwa besarnya potensi modal (capital) dari  

property right yang dirintis melalui penguatan aset yang mencapai 2.000 hektar 



  6

baru sekitar 1,60% yang secara langsung diberikan access reform guna 

meningkatkan taraf hidup pemiliknya. Sehingga dikhawatirkan potensi capital 

yang sudah ada tersebut akan terjadi peralihan kepemilikan kepada pihak lain 

yang lebih memiliki access kepada pasar. 

Adanya kesenjangan antara jumlah aset (capital) yang telah tersedia dengan 

pemanfaatannya melalui access yang diberikan menjadikan tujuan yang ingin 

dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat menjadi sulit tercapai, sehingga 

perlu adanya strategi yang lebih tepat dalam pelaksanaan program reforma agaria 

khususnya untuk kegiatan penyediaan access refomnya. 

Penerapan yang tepat strategi pengembangan program reforma agraria 

kegiatan penyediaan access reform sangat dibutuhkan karena pemberian access 

reform yang baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

umum dan bagai penerima manfaat khususnya di Kabupaten Pemalang. Oleh 

karena itu penulis memandang perlu dilakukan suatu penelitian tentang strategi 

pelaksanaan program reforma agraria kegiatan penyediaan access reform di 

Kabupaten Pemalang.  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalah tersebut, maka yang terjadi masalah 

penelitian dalam kajian ini adalah: 

a. Bagaimana kondisi pelaksanaan kegiatan penyediaan access reform dalam 

program reforma agraria  di Kabupaten Pemalang ? 
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b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan 

penyediaan access reform dalam program reforma agraria  di Kabupaten 

Pemalang ? 

c. Bagaimana formulasi strategi yang paling tepat untuk dilaksanakan dalam 

mengembangkan pelaksanaan kegiatan penyediaan access reform dalam 

program reforma agraria  di Kabupaten Pemalang ? 

d. Implikasi manajerial apa yang bisa direkomendasikan dalam kelanjutan 

pelaksanaan kegiatan penyediaan access reform dalam program reforma 

agraria di Kabupaten Pemalang? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Bertolak dari perumusan masalah di atas, maka penelitian ini perlu 

dilaksanakan dengan tujuan untuk: 

a. Menganalisa kondisi pelaksanaan kegiatan penyediaan access reform 

dalam program reforma agraria di Kabupaten Pemalang.  

b. Menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan 

kegiatan penyediaan access reform dalam program reforma agraria  di 

Kabupaten Pemalang 

c. Memformulasikan strategi program reforma agraria untuk kegiatan 

penyediaan access reform di Kabupaten Pemalang. 

d. Merumuskan implikasi manajerial apa yang bisa direkomendasikan dalam 

kelanjutan pelaksanaan kegiatan penyediaan access reform dalam program 

reforma agraria di Kabupaten Pemalang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu : 

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dan Instansi Terkait, 

diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan untuk masukan dalam 

menentukan strategi apa yang dapat diterapkan pada pelaksanaan kegiatan 

penyediaan access reform dalam program reforma agraria.  

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan di 

bidang manajerial dan teknis serta melatih kemampuan mengaplikasikan 

teori dan konsep-konsep manajerial. 

3. Bagi peneliti lain yang melakukan penelitian reforma agraria dapat dijadikan 

bahan referensi. 

 

1.5.   Ruang Lingkup 

Studi ini ditujukan untuk meneliti pelaksanaan kegiatan penyediaan access 

reform dalam program reforma agraria yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pemalang serta mengkaji formulasi strategi yang paling tepat 

dilaksanakan untuk dapat mengembangkan program reforma agraria untuk 

kegiatan penyediaan access reform, serta mengusulkan gagasan tindak 

pelaksanaan program reforma agraria tersebut.  

Adapun obyek dari studi penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan 

penyediaan access reform dalam program reforma agraria di Kabupaten 

Pemalang, dalam hal ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pemalang. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




