
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan tempat di mana manusia berada dan hidup. Baik langsung 

maupun tidak manusia hidup dari tanah. Bahkan bagi mereka yang hidup bukan dari 

tanah pertanian, tanah tetap penting dan dibutuhkan sekurang-kurangnya sebagai tempat 

tinggal. Tanah menjadi tempat usaha, sarana perhubungan dan juga tempat peribadatan. 

Ini berarti bahwa makna tanah tidak hanya sekedar dimiliki (to own), tetapi juga 

menyangkut penghayatan hidup. Menurut Winangun (2004), tanah mempunyai makna 

yang melekat bagi manusia. Pertama, tanah merupakan sawah/ladang garapan untuk 

menghasilkan barang-barang kebutuhan manusia. Kedua, tanah mempunyai makna ruang 

di mana manusia hidup berada yang merupakan tempat di mana manusia hidup dan 

berkembang. Ketiga, tanah mempunyai makna sebagai kawasan lingkungan hidup bagi 

manusia, yang menjadi sense of identity (rasa identitas bagi manusia). Keempat, tanah 

sebagai mata rantai sejarah manusia, di mana tanah menjadi penghubung antara mereka 

yang masih hidup dengan mereka yang sudah meninggal, karena manusia tidak bisa lepas 

dari perspektif historis. 

Keberadaan tanah sangat penting dalam kehidupan manusia, fungsi tanah sebagai 

sebagai " media " pengikat ( integrative factor ) bagi hubungan kemasyarakatan, sebagai 

sarana pemersatu dan sebagai media pemenuh kebutuhan hidup ( economic factor ) bagi 

masyarakat tersebut, sehingga tanah merupakan obyek yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia, di mana berbagai macam kebutuhan hidup sangat bergantung pada 

keberadaan tanah, baik sebagai media tanam maupun sebagai media ruang/tempat. 



 

Penguasaan tanah oleh petani semakin menurun, jumlah petani gurem baik pemilik 

maupun penyewa semakin meningkat, sehingga masyarakat Indonesia kerap kali 

dihadapkan pada berbagai persoalan yang terkait dengan ketidakadilan dalam 

mendapatkan hak atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria, terutama 

akses masyarakat miskin terhadap tanah. Hal ini disebabkan sempitnya penguasaan tanah 

oleh masyarakat miskin dan tertutupnya akses terhadap sumber daya perekonomian. 

Salah satu penyebab kemiskinan di pedesaan antara lain adalah adanya 

ketimpangan dalam penguasaan faktor produksi berupa tanah. Dalam Khudori (Kompas, 

16/3/07), hasil Sensus Pertanian 2003 menyebutkan, jumlah rumah tangga petani gurem 

dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar baik milik sendiri maupun menyewa, 

meningkat 2,6 persen per tahun dari 10,8 juta rumah tangga (1993) menjadi 13,7 juta 

rumah tangga (2003). Persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga 

pertanian pengguna lahan juga meningkat dari 52,7 persen (1993) menjadi 56,5 persen 

(2003). Dari 24,3 juta rumah tangga petani berbasis lahan (land base farmers) menjadi 

20,1 juta (82,7 persen) di antaranya dapat dikategorikan miskin. Karena sebagian besar 

rumah tangga petani di Indonesia (73,4 persen) adalah petani padi/palawija, maka 

sebagian besar petani gurem adalah petani padi/palawija. Menurut Berita Resmi Statistik 

(September 2006), 63,41 persen penduduk miskin ada di daerah pedesaan. Golongan 

miskin tanah hanya menguasai 13% dari luas tanah pertanian, sedangkan golongan kaya 

tanah menguasai 69% luas tanah pertanian. Ketimpangan tersebut menyebabkan rumah 

tangga pedesaan golongan miskin tanah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah 

tangganya.  

Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketimpangan 



 

penguasaan tanah, salah satu upaya pemerintah dalam rangka menyejahterakan 

rakyatnya, khususnya kaum petani sehingga dapat meningkatkan produktivitas 

pertaniannya adalah melalui reforma agraria yang didalamnya termasuk kegiatan 

redistribusi tanah. Berkaitan dengan kegiatan redistribusi tanah, reforma agraria 

didefinisikan sebagai proses penataan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan 

pemilikan sumber-sumber agraria terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan (Tap MPR No. IX/MPR/2001). 

Reforma Agraria dimaknai sebagai asset reform ditambah dengan access 

reform. Kaitannya dengan asset reform ini maka dilaksanakan melalui redistribusi tanah 

obyek landreform yaitu dengan dilakukannya kebijakan pembagian tanah-tanah negara yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai obyek landreform kepada masyarakat petani dengan 

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan dalam 

memperoleh tanah. 

Berbagai upaya perbaikan dalam bidang agraria memiliki suatu muara, yaitu 

tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saat ini redistribusi tanah 

atau Program Reforma Agraria dan program-program penunjangnya telah/sedang 

diimplementasikan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya adalah di Desa Talun, 

Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan monografi Desa Talun (2010), di Desa Talun terdapat tanah negara 

bebas dengan luas ± 290,0000 Ha. Penduduk Desa Talun berjumlah ± 5.610 jiwa atau 

terdiri dari ± 1.400 KK, yang mana dari ± 1.400 KK tersebut, 540 KK merupakan petani 

penggarap tanah negara. Penggarapan atau reclaiming atas tanah negara oleh petani 

penggarap ini sudah dilakukan sejak tahun 1962 dan dimanfaatkan sebagian besar untuk 



 

tambak (hampir 50%), dan selebihnya untuk tanaman palawija (40%), serta masih berupa 

rawa-rawa (bero) atau belum dimanfaatkan karena masih terlalu basah (10%). Untuk itu, 

petani di Desa Talun mengajukan permohonan penegasan atas tanah negara yang mereka 

garap menjadi tanah obyek landreform kepada pemerintah melalui Badan Pertanahan 

Nasional untuk selanjutnya diredistribusikan kepada mereka yang secara nyata-nyata 

menggarap dan menguasai tanah tersebut. 

Redistribusi tanah yang telah dilaksanakan di Desa Talun, Kecamatan Kayen, 

selain merupakan wujud nyata dari pelaksanaan landreform, juga merupakan salah satu 

kegiatan agenda prioritas pembangunan pertanahan yang dilakukan oleh Badan 

Pertanahan Nasional. Dalam rangka penguatan hak-hak rakyat atas tanah maka 

tanah-tanah yang dibagikan kepada penerima redistribusi diberikan status hak milik 

dengan harapan petani penerima redistribusi lebih bergairah dalam bekerja di sektor 

pertanian, karena tanah merupakan salah-satu faktor produksi yang sangat penting dalam 

usaha pertanian. 

Program reforma agraria di Desa Talun dilaksanakan melalui redistribusi atas 

tanah negara bebas yang telah ditegaskan menjadi obyek landreform melalui Surat 

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sampai dengan saat sekarang ini program 

reforma agraria yang dilaksanakan di Kabupaten Pati mencapai 289,8826 hektar kepada 

811 KK (Direktorat Landreform, 2009). 

Dari keseluruhan tanah negara bebas yang terdapat di Desa Talun tersebut, 

terdapat tanah negara bebas yang telah ditegaskan menjadi tanah obyek landreform 

dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 115-VI-1998 tanggal 29 

September 1998. Atas tanah yang sudah ditegaskan menjadi tanah obyek landreform 



 

tersebut, baru diredistribusikan pada tahun 2006 dengan Surat Keputusan Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pati No. 520/872.1/2006 tanggal 27 November 2006. Jangka 

waktu yang relatif panjang antara penegasan menjadi tanah obyek landreform dengan 

redistribusinya, maka kemungkinan banyak terjadi perubahan-perubahan di lapangan, 

baik terhadap subyek maupun obyek, serta penggunaan maupun pemanfaatan atas tanah 

negara tersebut. Demikian juga dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya 

masyarakat setempat. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Redistribusi tanah obyek landreform mempunyai tujuan untuk terciptanya 

pemerataan penguasaan pemilikan tanah terutama bagi petani. Dengan adanya 

redistribusi tanah tersebut diharapkan petani mempunyai tanah yang secara ekonomis 

apabila dimanfaatkan untuk usahatani mampu memberikan dampak terhadap tingkat 

produktivitas tanah tersebut. Dengan meningkatnya produktivitas dari tanah yang 

diusahakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani, sehingga 

berdampak pula terhadap tingkat kesejahteraan petani penerima redistribusi. Berdasarkan 

uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan terkait dengan 

redistribusi tanah obyek landreform di Desa Talun, Kecamatan Kayen sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 

(P4T) sebelum dan sesudah pelaksanaan redistribusi tanah?  

2. Berapa besar kontribusi pendapatan usahatani redistribusi terhadap pendapatan total 

petani penerima redistribusi? 



 

3. Adakah dampak atau progress terhadap produktivitas usahatani setelah dilakukan 

kegiatan redistribusi tanah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah (P4T) antara sebelum dan sesudah pelaksanaan redistribusi tanah. 

2. Untuk menganalisis seberapa besar kontribusi pendapatan usahatani yang berbasis 

tanah redistribusi terhadap total pendapatan petani penerima manfaat. 

3. Untuk menganalisis apakah ada perubahan terhadap tingkat produktivitas usahatani 

setelah pelaksanaan kegiatan redistribusi. 
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