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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi persoalan-persoalan 

struktural yang terwujud dalam bentuk tingginya tingkat pengangguran, tingginya 

tingkat kemiskinan, tingginya konsentrasi aset agraria pada sebagian kecil 

masyarakat, tingginya sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia, 

rentannya ketahanan pangan dan ketahanan energi rumah tangga dari sebagian 

masyarakat, semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, dan lemahnya akses 

sebagian besar masyarakat terhadap hak-hak dasar rakyat termasuk terhadap 

sumber-sumber ekonomi keluarga. Salah satu cara penyelesaiannya pemerintah 

melakukan reforma agraria. Reforma agraria sebagai strategi dan langkah 

pembangunan telah terbukti dalam sejarah dan dalam pengalaman negara-negara 

lain mampu mengatasi persoalan-persoalan mendasar di atas dan sekaligus 

mampu mewujudkan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan. (BPN-RI, 2007). 

Menurut Winoto (2007), reforma agraria merupakan agenda besar bangsa 

yang membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang dan cermat guna 

memastikan tercapainya tujuan. Untuk memastikan bahwa reforma agraria 

tersebut berjalan dengan baik, pemerintah merencanakan akan mengalokasikan 

9,25 juta hektar tanah yang berasal dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya 

tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang telah ditetapkan berdasarkan 

undang-undang tetapi masih belum diredistribusikan, tanah-tanah negara yang 

haknya telah berakhir, tanah-tanah negara yang pemanfaatan dan penggunaannya 

tidak sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya, tanah-tanah yang secara 
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fisik dan secara hukum terlantar, tanah bekas kawasan kehutanan, dan jenis-jenis 

tanah lainnya yang telah diatur oleh undang-undang. 

Reforma agraria menurut istilah TAP MPR IX/MPR/2001 adalah langkah 

strategis dan mendasar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Makna Reforma agraria adalah restrukturisasi pengunaan, 

pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, terutama tanah 

yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan 

rakyat. Apabila makna itu dirangkum, terdapat lima komponen mendasar di 

dalamnya (BPN-RI, 2007), yaitu : 

1. Restrukturisasi penguasaan aset tanah ke arah penciptaan struktur sosial-

ekonomi dan politik yang lebih berkeadilan (equity), 

2. Sumber peningkatan kesejahteraan yang berbasis keagrariaan (welfare), 

3. Penggunaan/pemanfaatan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya secara 

optimal (efficiency), 

4. Keberlanjutan (sustainability), dan 

5. Penyelesaian sengketa tanah (harmony). 

Berdasarkan makna reforma agraria di atas, dirumuskan tujuan reforma 

agraria (BPN-RI, 2007) sebagai berikut :  

1. Menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke 

arah yang lebih adil, 

2. Mengurangi kemiskinan, 

3. Menciptakan lapangan kerja, 

4. Memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah, 

5. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, 
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6. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, 

7. Meningkatkan ketahanan pangan. 

Reforma agraria, dahulu lebih dikenal dengan nama landreform 

merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan 

tanah, yaitu menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 

tanah yang berkeadilan. Hak-hak dasar masyarakat dipenuhi melalui pembukaan 

akses masyarakat yang lebih besar terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan. 

Reforma agraria yang minimal adalah pembagian tanah (redistribusi) yang 

merupakan strategi untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan 

tanah serta mengentaskan kemiskinan, di samping berkontribusi dalam 

menciptakan lapangan kerja dan menciptakan ketahanan pangan terutama di 

pedesaan. Berdasar pengalaman, redistribusi adalah cara yang paling efektif untuk 

meningkatkan kesejahteraan di pedesaan juga merupakan instrumen untuk 

menyelesaikan konflik pertanahan (Kanwil BPN Propinsi Banten, 2006). 

Dalam pelaksanaan reforma agraria mencakup dua komponen, yaitu : 

Pertama, redistribusi tanah (landreform) untuk menjamin hak rakyat atas sumber-

sumber agraria. Hal ini disebut dengan aset reform. Kedua, upaya pembangunan 

lebih luas dan multipihak untuk menjamin agar aset tanah yang telah diberikan 

dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan, hal ini disebut akses reform 

yang mencakup antara lain pemenuhan hak-hak dasar dalam arti luas seperti 

kesehatan, pendidikan, juga penyediaan dukungan modal, teknologi, manajemen, 

infrastruktur, pasar, dan lain sebagainya (BPN-RI, 2007).  

Winoto (2006), mengatakan bahwa reforma agraria di samping penting 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga penting untuk bisa 
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mendapatkan struktur pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan 

tanah yang lebih baik.  

Reforma agraria telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia 

sebagai pilot project. Salah satu pilot project adalah Desa Sindangsari Kecamatan 

Sajira, Kabupaten Lebak. Jumlah bidang yang diterbitkan dalam penguatan hak 

atas tanah sebanyak 313 bidang tanah, dengan masyarakat yang menerima 

sebanyak 228 orang, dengan luas total 936.565 M2 (Lampiran 1). 

Untuk memberi makna dan nuansa yang lebih mencapai sasaran sesuai 

dengan semangat dan tujuan dari reforma agraria, maka Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lebak bercita-cita para penerima aset reform dapat diberdayakan 

untuk meningkatkan pendapatan perkapitanya, sebagaimana yang diharapkan para 

pemilik tanah melalui akses permodalan, pemanfaatan tanah, peningkatan 

produksi dan pemeliharaan tanah serta pemasaran hasil produksi. 

Namun, melihat kondisi masyarakat saat ini, nampaknya kemandirian 

tersebut belum bisa dilakukan karena masih adanya berbagai kendala dalam upaya 

memanfaatkan tanah yang telah diperolehnya. Melihat kondisi yang demikian 

sehingga timbul pertanyaan kenapa masyarakat belum bisa memanfaatkan 

tanahnya secara optimal.  

Berkenaan dengan strategi dan kontribusi yang diharapkan, maka 

diperlukan mengoptimalkan reforma agraria melalui alternatif strategi untuk 

pencapaian sasaran, sehingga masyarakat nantinya mampu mengembangkan 

sendiri potensi ekonominya tanpa membutuhkan uluran tangan yang berlebihan 

lagi dari pemerintah, sehingga dapat mengembangkan dan memajukan 

perekonomian masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Lebak.  
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah kondisi perkembangan reforma agraria yang dilaksanakan di 

Kabupaten Lebak? 

2. Bagaimanakah formulasi strategi yang paling tepat dilaksanakan untuk dapat 

mengembangkan reforma agraria di Kabupaten Lebak? 

3. Apa yang dapat dilakukan untuk dapat memberikan gagasan rencana tindak 

pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Lebak? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis kondisi perkembangan reforma agraria yang dilaksanakan di 

Kabupaten Lebak.    

2. Memformulasikan strategi yang paling tepat dilaksanakan untuk dapat 

mengembangkan reforma agraria di Kabupaten Lebak. 

3. Mengusulkan gagasan rencana tindak pelaksanaan reforma agraria di 

Kabupaten Lebak. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu : 

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak dan Instansi Terkait, diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi masukan strategis yang dapat diterapkan dalam 

pelaksanaan kegiatan reforma agraria.  
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2. Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan 

manajerial dan teknis, melatih kemampuan aplikasi teori dan konsep-konsep 

manajerial, serta melatih kemampuan analisa terstruktur. 

3. Bagi peneliti dapat dijadikan bahan referensi bagi yang melakukan penelitian 

reforma agraria selanjutnya.  

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian dibatasi pada beberapa hal : 

1. Penelitian ini terbatas pada pelaksanaan reforma agraria, yaitu pemberian aset 

reform dan akses reform, yang lokasinya berada di Desa Sindangsari 

Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. 

2. Penelitian yang dikaji terbatas pada formulasi strategi yang paling tepat 

dilaksanakan untuk dapat mengembangkan reforma agraria, serta 

mengusulkan gagasan rencana tindak pelaksanaan reforma agraria tersebut. 
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