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�ƉŝƐƚĞŵĂ�/ŶƐƟƚƵƚĞ�mendorong
untuk terwujudnya pusat-
pusat pembelajaran tentang
hukum, masyarakat dan
lingkungan dalam rangka
mendukung gerakan ke arah
terbentuknya sistem hukum
nasional yang berlandaskan
nilai-nilai demokrasi, keadilan
sosial dan lingkungan, serta
pluralisme kebudayaan.

Ketimpangan penguasaan tanah menjadi penyebab utama
krisis sosial ekologis pedesaan saat ini. Terdapat korelasi yang
kuat antara ketimpangan penguasaan tanah dengan
peningkatan jumlah buruh tani dan penderita gizi buruk.
Selama ini pengaturan mengenai batas minimum dan
maksimum penguasaan tanah belum memadai, sehingga
belum mencerminkan perlindungan pada hak rakyat atas
tanah.

Naskah ini disusun untuk menampilkan potret krisis
pedesaan melalui peningkatan jumlah rumah tangga petani
buruh tani (Podes 2011), penderita gizi buruk (Podes 2011),
ketimpangan penguasaan tanah (sensus pertanian) serta
data-data relevan lainnya. ini merekomendasikanPolicy brief
perlunya penegasan pengaturan dalam RUU Pertanahan
terkait dengan jaminan perlindungan tanah garapan
masyarakat, batas maksimum dan minimum penguasaan
tanah, penegasan fungsi sosial, dan keberlanjutan ekologis
dalam kerangka menjawab persoalan krisis sosial dan ekologi
di pedesaan.
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“…Karena maklum, orang yang kaya, tidak mungkin ia akan mengayunkan cangkul di ladang, biarpun
ia tahu caranya, sebagai guyonan pun tidak. Tetapi Anda pasti mengerti bahwa pangan sehari-hari

berasal dari ladang itu, 'kan? Semua berasal dari tangannya kaum miski coffee plantation workers,n ..." (
Sao Paulo, Colombia Stolcke 1995: 69 )dalam White 2009
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Pendahuluan
Judul buku kumpulan karya Prof. S.M.P.

Tjondronegoro "Negara Agraris Ingkari Agraria"
merupakan frasa yang tepat untuk menggambarkan
prakt k kebijakan negara terhadap pengaturani
sumber-sumber agraria dan kondisi pedesaan di
Indonesia saat ini. Indonesia yang memiliki sekitar
74.775 ribu lebih desa berbasis pertanian terus
m e n g a l a m i k e t e r p u r u k a n m e n d a l a m .
Meningkatnya ketimpangan penguasaan, pemilikan
dan pemanfaatan tanah, bertambahnya rumah
tangga petani buruh tani dan penderita gizi buruk di
pedesaan menjadi penanda krisis pedesaan
tersebut.

Terbalik dengan situasi rakyat pedesaan,
konglomerasi yang bersumber dari prakt ki
akumulasi tanah untuk pembangunan dan
perluasan usaha perkebunan, kehutanan,
pertambangan bahkan usaha pertanian pangan
skala luas, semakin tidak terbendung. Prakt k inii
bahkan berdampak pada kehancuran sumberdaya
(ekologi) pedesaan. perampasan1 Tren tanah
menunju kan satu fenomena dimana tanahk
menjadi daya tarik baru yang diburu oleh pemilik
modal. Gelombang investasi telah menjadikan
tan a h seb a ga i ta rget pe rb u ru an u nt u k

memaksimalkan keuntungan. Tanah bersinonim
dengan uang, sementara uang bersinonim dengan
kekuasaan. Lebih banyak tanah berarti lebih banyak
uang dan lebih banyak uang berarti lebih banyak
kekuasaan dan lebih banyak tanah (Land = Money =
Power = More Land = More Money =More Power =
More and more Land,etc).2

Untuk menggambarkan dan memahami krisis
akut di pedesaan, kajian ini memilih tiga indikator
utama yang tidak terpisah, yakni peningkatan
rumah tangga buruh tani (Podes 2011), peningkatan
penderita gizi buruk (Podes 2011) dan ketimpangan
penguasaan tanah (Sensus Pertanian) serta data-
data yang relevan lainnya. Keberadaan rumah
tangga petani buruh tani merupakan indikator
proses penciptaan tenaga kerja bebas akibat
kehilangan/ketiadaan tanah garapan, penguasaan
tanah menunjukkan hubungan-hubungan agraris
petani dengan tanah dan kemampuan rumah
tangga petani dalam memperoleh manfaat dari
tanah garapan sebagai basis kesejahteraan rumah
tangga petani, dan penderita gizi buruk
mengindikasikan hilangnya kemampuan rakyat
dalam memperoleh dan memproduksi pangan yang
layak.

Potret Krisis Keselamatan Rakyat pedesaan
Pedesaan di Indonesia saat ini masih didominasi

desa-desa pertanian dengan jumlah mencapai
sekitar 68.797 desa (88,25% dari jumlah seluruh
desa). Pertanian padi menjadi sumber pendapatan
utama rakyat pedesaan. Terdapat kurang lebih 34,8
ribu desa pertanian padi yang di dalamnya ada 16
juta kepala keluarga. Desa perkebunan terdapat
pada 17,4 ribu desa dengan melibatkan 5,5 juta
kepala keluarga, dan pertanian palawija di 10,3 ribu
desa dengan 3,5 juta kepala keluarga.

Dari ketiga sektor pertanian tersebut di atas,
desa pertanian padi penyumbang buruh tani

terbesar yakni mencapai 8,8 juta kepala keluarga.
Dari 27,2 juta kepala keluarga yang terlibat dalam
pertanian, terdapat 12,5 juta (46,3%) sebagai buruh
tani. Buruh tani di desa perkebunan mencapai 1,6
juta kepala keluarga dan desa pertanian palawija
mencapai 1,2 juta kepala keluarga. Ironisnya, ketiga
lapangan pertanian tersebut di atas juga merupakan
penderita gizi buruk terbesar, dimana 48,21%
penderita gizi buruk ada di desa-desa pertanian
padi, 27,41% di desa pertanian palawija, dan 15,94%
di desa perkebunan.
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Bila dilihat dari sebaran desa pertanian,
pedesaan Jawa didominasi oleh pertanian padi
merupakan penyumbang kepala keluarga pertanian
(14,6 juta), kepala keluarga buruh tani (9,4 juta),
dan penderita gizi buruk (46 ribu). Jumlah ini adalah
yang terbesar di Indonesia. Di sisi lain, Pulau Jawa
masih merupakan lumbung padi nasional dan pusat
pertumbuhan industri dengan laju konversi tanah
sawah yang sangat cepat.

Mirip pola Jawa adalah Pulau Sulawesi khususnya
Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk Pulau Sumatera,

desa perkebunan merupakan penyumbang kepala
keluarga buruh tani (1 juta) dan penderita gizi buruk
(6,8 ribu orang) terbesar dibandingkan sektor
lainnya. Selain krisis pedesaan pertanian padi dan
perkebunan, krisis juga terjadi pada masyarakat
desa dengan sumber mata pencaharian utama
adalah palawija seperti kasus Provinsi Nusa
Tenggara Timur yang mewakili contoh kasus krisis
keselamatan rakyat pedesaan di pulau-pulau kecil
dan tipe pertanian tanah kering.

RUU Pertanahan dan Perlunya
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Berdasarkan data sensus pertanian 1973 hingga
2003, luas penguasaan tanahmenunjukkan bahwa
terdapat kecenderungan rakyat di pedesaan
semakin terpolarisasi. Jika pada tahun 1973, jumlah
rumah tangga petani (RTP) yang menguasai tanah
dibawah 0,1 ha mencapai 3,4 persen maka pada
tahun 2003 meningkat menjadi 17,17 persen. Bila
dibandingkan Jawa dan luar Jawa, maka Gini Rasio

penguasaan tanah di Jawa mencapai 0,72 dan di luar
Jawa mencapai 0,58 (Booth 2012).3

Data mutakhir Sensus Pertanian 2013
menunjukkan indeks ketimpangan penguasaan
tanah mencapai 0,72 atau sangat timpang. Hal ini
sangat berdampak pada semakin lebarnya
ketimpangan pendapatan. Laporan Bank Dunia
(2015) mencatat indeks gini di Indonesia mencapai
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0,41 atau timpang. Selain itu, dalam kurun periode
sensus 2003-2013 menunjukkan sekitar 4 juta RTP
gurem di Jawa terlempar dari lapangan usaha
pertanian. Sementara di Papua dan Maluku, jumlah
RTP gurem memiliki tren peningkatan secara
signifikan. Padahal, dibandingkan Jawa tingkat
kepadatan agraris di Papua dan Maluku relatif tidak
sepadat Jawa.

Seluruh paparan data di atas menunjukkan
bahwa desa-desa dengan jumlah buruh tani
terbesar merupakan wilayah penyumbang
penderita gizi buruk terbanyak. Kehilangan atau
ketiadaan tanah garapan di tingkat rumah tangga
petani telah menciptakan jutaan buruh tani dan
hilangnya kemampuan rakyat pedesaan dalam
memperoleh dan memproduksi pangan yang layak.

Laporan The World Development Report (WDR)
2008: Agriculture for Development yang dirilis oleh
Bank Dunia menyebutkan, angka kemiskinan di
pedesaan Indonesia memiliki tren penurunan (World
Bank 2008). Indonesia dan sebagian negara Asia
lainnya dimasukkan dalam kategori negara yang
sedang mengalami transformasi struktural dimana
kontribusi sektor pertanian hanya sekitar 25 persen

terhadap GDP. Transformasi struktural tersebut diikuti
oleh penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan,
dimana 60% dari total penduduk miskin berada di
pedesaan. Penurunan angka kemiskinan di pedesaan
Indonesia bersandar pada tiga jalur, yakni usaha tani
komersil, diversifikasi nafkah rumah tangga petani,
pengerahan tenaga kerja upahan (pertanian dan non
pertanian), dan migrasi keluar desa. Dalam laporan

Anomali Pembangunan Pedesaan dan Sumber Krisis
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Bank Dunia (2011) lainnya, “Rising Global Interest in
Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable
Benefits?”, disebutkan bahwa aku sisi tanah secarai
luas merupakan sebuah salah satu jalan dalam
mengurangi kemiskinan melalui tiga mekanisme yakni
penciptaan tenaga kerja upahan, pertanian kontrak
dan pembayaran sewa/pembelian atas tanah.

Berbeda dengan dua laporan Bank Dunia di atas,
beberapa studi lain menunjukkan penguasaan tanah
adalah basis kesejahteraan di tingkat rumah tangga
petani pedesaan. Hilangnya akses petani terhadap
tanah merupakan awal mula krisis sosial-ekologis di
pedesaan. Sebuah kondisi yang bertolak belakang dari
semangat Undang-Undang Pokok Agraria yang
menegaskan tanah sebagai fungsi sosial dan
keberlanjutan pemanfaatan sumber-sumber agraria.
Jika di Jawa bagian utara, proses penyingkiran petani

dari tanah garapan banyak disebabkan oleh prakt ki
revolusi hijau (pertanian pangan/sawah) maka di
daerah Jawa bagian Selatan dan luar Jawa banyak
disebabkan oleh pembangunan dan perluasan usaha
perkebunan, kehutanan dan pertambangan skala luas.
Selain harus kehilangan tanahnya, prakt k perkebunani
besar di Indonesia sangat rendah dalam menyerap
tenaga kerja lokal di sekitar perkebunan. al lain yangH

4

perlu digarisbawahi, kemiskinan penduduk di sekitar
perkebunan merupakan kondisi yang ideal bagi
ekspansi usaha berbasis tanah skala luas untuk
memaksimalkan tingkat keuntungan ( ) selainprofit
suplai tenaga kerja dan ketersediaan tanah murah
yang berlimpah.

Penelitian yang dilakukan tim Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional (STPN 2010) di Kalimantan
Selatan, menunjukkan rasio penyerapan tenaga kerja
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terhadap tanah di perkebunan besar kelapa sawit
lebih kecil dibandingkan dengan perkebunan rakyat,
yakni 8:10 ha untuk karet, 26:10 ha untuk kelapa
dalam, dan 6:10 ha untuk kelapa sawit. Begitu juga
penelitian yang dilakukan Li (2011), di perkebunan
besar sawit rasio tenaga kerja terhadap tanah 1:10 ha
(Li 2009) atau bahkan mencapai 1:100 seperti yang
terjadi di Sambas Kalimantan Barat (Li 2011). Kondisi
ini berbeda dengan perkebunan rakyat non kelapa
sawit yang mencapai 25:10.

Fakta lain yang harus diperhatikan sebagai sumber
krisis di pedesaan adalah deforestasi dan kemiskinan
masyarakat desa-desa hutan. Menurut data Bank
Dunia, persentase areal hutan pada tahun 2011
mencapai 51,75 % yang sebelumnya pada tahun 1990
luas areal hutan sebesar 65,44 % dari total daratan.

Laju deforestrasi yang terus meningkat, turut
dibarengi oleh penurunan jumlah penduduk
pedesaan dan jumlah orang yang bekerja di pertanian.
Di tengah berkurangnya hutan di Indonesia,
perkebunan besar kelapa sawit semakin meningkat.
Saat ini, praktek pengembangan usaha perkebunan
(sawit) skala luas dicirikan oleh “tebang, ganti, hapus.”
Perubahan tata guna tanah melalui pembongkaran
hutan (tebang) yang menjadi sumber penghidupan
bagi sebagian besar warga pedesaan, “digantikan”
oleh model pemanfaatan ruang untuk kepentingan
perkebunan besar berorientasi ekspor. Konsekuensi
logis dari model pembangunan wilayah dan ekpansi
ruang oleh perkebu nan skala lu as yakni
“penghapusan” ruang-ruang hidup penduduk
pedesaan.

Berbagai kondisi yang dipaparkan di atas
membawa kita pada kesimpulan bahwa
pertanian rakyat harus diselamatkan. Untuk
mencapainya maka kepastian penguasaan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk
petani dan buruh tani adalah keniscayaan. Jika
perbaikan melalui jalur legislasi akan diupayakan,
maka berikut adalah rekomendasi untuk
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan:

1. RUU Pertanahan harus mengatur perihal
jaminan dan perlindungan atas tanah
garapan masyarakat desa, khusus di wilayah
pertanian pangan. Dalam hal ini perlu
pengaturan secara jelas mengenai jaminan
terhadap rumah tangga petani untuk
memperoleh manfaat secara langsung atas
tanah garapan guna memenuhi kebutuhan
pangan dan asupan kalori minimu . Jaminanm
dan perlindungan penguasaan tanah ini juga
diperlukan untuk memenuhi prinsip keadilan

dan perombakan struktur agraria yang
t im p an g se la ma in i . J am in an d a n
perlindungan penguasaan tanah juga berlaku
untuk penguasaan kolektif dan komunal.
Dengan semangat UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa, maka penguatan Desa sebagai
pelaksana Reforma Agraria dan BUM Desa
sebagai pelaksana ekonomi kerakyatan
adalah sebuah keniscayaan.

2. RUU Pertanahan harus mengatur ulang
secara tegas perihal batas minimum dan
maksimum penguasaan tanah secara
berkeadilan. Sejauh ini, pengaturan batas
maksimum hanya terbatas pada pertanian
dan perorangan, belum ada pengaturan
terkait dengan non- pertanian dan bahan
usaha atau gabungan dari badan usaha
( ). Pengaturan ini sebagaiholding company
prasyarat untuk menjamin rumah tangga
petani mendapatkan tanah bagi pemenuhan

Tanah untuk Kesejahteraan Petani:
Rekomendasi untuk RUU Pertanahan



pangan mereka. Pengaturan batas minimum
berdasarkan pertimbangan skala usaha
ekonomi bagi rumah tangga petani,
sedangkan pengaturan pengaturan batas
maksimum untuk usaha skala luas diperlukan
untuk menghindari konglomerasi tanah.
Tingkat kepadatan penduduk, ketersediaan
tanah dan tingkat kesuburan tanah juga
menjadi dasar perlunya pengaturan ulang
batas minimun dan maksimum penguasaan
tanah.

3. RUU Pertanahan harus menegaskan fungsi
sosial dari penguasaan tanah. Menjadikan
tanah garapan sebagai komoditi ekonomi
telah mendorong transfer penguasaan
kepada kelompok ekonomi kuat. Proses ini
pada akhirnya menciptakan konglomerasi
berbasis tanah, pada satu sisi, dan secara
ekstrem di sisi yang lain menciptakan massa
petani tanpa tanah. Sebagai fungsi
reproduksi sosial di pedesaan, RUU
Pertanahan hendaknya mengatur prinsip
keadilan dan fungsi sosial tanah bagi rakyat
pedesaan. Salah satu poin penting adalah
memperkuat implementasi UU Nomor 2
Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

dalam mengatur posisi tawar bagi hasil bagi
buruh tani.

4. RUU Pertanahan juga harus mengatur secara
jelas terkait dengan fungsi ekologis dari
pemanfaatan tanah. Krisis sosial ekologis
pedesaan saat ini tidak hanya karena
ketiadaan jaminan dan perlindungan
penguasaan tanah untuk penggarap,
pengaturan batas minimum dan maksimum
penguasaan tanah dan komodifikasi tanah di
p e d e s a a n , n a m u n a k i b a t p ra k t e k
perombakan ekosistem yang melampaui
daya dukung wilayah serta praktek pertanian
yang mengabaikan pengolahan tanah yang
berkelanjutan. Perombakan ekosistem dan
praktek pengolahan baik untuk usaha
perkebunan monokultur, kehutanan dan
pertambangan skala luas tidak saja
menyingkirkan rakyat pedesaan dari
tanahnya akan tetapi turut merampas
kekayaan hara di pedesaan. Secara
operasional, RUU Pertanahan perlu
mengatur rencana peruntukkan dan
pemanfaatan tanah berdasarkan fungsi tata
guna tanah tradisional.

I n s t i t u t e

RUU Pertanahan dan Perlunya
Penyelesaian Krisis Sosial Ekologis Pedesaan

POLICYBRIEF7
Volume Tahun 20166

Kami harus meminjam uang untuk makan.

Terkadang tetangga mau meminjamkan kami uang

tanpa bunga, tapi seringnya kami harus menjual beras sebelum panen.

Rentenir itu akan membayar di muka, dan mengambil kita setengah dariberas

harga pasar. Tidak peduli seberapa keras kita bekerja, kita tidak pernah punya

cukup uang tunai. Kami mulai menjual barang-barang - ranjang kayu, sapi dan

bajak kami. Kemudian kami mulai menjual tanah kami sedikit demi sedikit.

Sekarang kita memiliki kurang dari satu dun, dan sebagian besar

digadaikan kepada Mahmud Haji (Bernstein et al., 1992,

hal 19 dikutip dalam )Murray, 2001
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