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MODUL  II 

TEORI  SOSIOLOGI  UNTUK  MEMBEDAH  FAKTA  AGRARIA 
 

 

A. Pemanfaatan Paradigma Fakta Sosial 

1. Bedah Reforma Agraria 

Pada tahun 2019, Aristiono Nugroho dan kawan-kawan melakukan penelitian 

dengan judul, “Reforma Agraria: Threat Dan Treatment Untuk Kesejahteraan dan 

Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).” Penelitian ini 

menghasilkan informasi, sebagai berikut: Reforma agraria menjadi instrumen 

penting dalam menyelesaikan konflik agraria, yang sekaligus juga berfungsi 

sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. 

Sementara itu, dalam konteks threat dan treatment-nya di Kabupaten 

Blitar, Provinsi Jawa Timur diketahui, bahwa: Pertama, threat dan treatment 

dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar, sebagai 

berikut: (1) Threat dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten 

Blitar, antara lain: (a) Regulasi landreform yang ada justru menjadi threat, 

ketika upaya mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah (lihat 

Pasal 2 Perpres 86 Tahun 2018) mengalami kesulitan, karena pemerintah 

masih terus mengandalkan kemajuan pertanian pada pengelolaan tanah 

berskala besar, terutama yang dikelola oleh perusahaan besar atau korporasi. 

(b) Regulasi redistribusi tanah yang ada justru menjadi threat, ketika subyek 

reforma agraria (Pasal 12 Perpres 86 Tahun 2018) terlalu luas, sehingga sulit 

mengentaskan kemiskinan yang menimpa para petani gurem, penggarap, dan 

buruh tani. (c) Regulasi legalisasi asset justru menjadi threat, ketika 

penanganan sengketa dan konflik agraria difasilitasi oleh GTRA (Gugus Tugas 

Reforma Agraria). Sementara itu diketahui, bahwa GTRA berjenjang dari Pusat 

hingga Provinsi dan Kabupaten (Pasal 18-23 Perpres 86 Tahun 2018), 

sehingga memberi peluang bagi terjadinya intervensi dari GTRA level atas 

terhadap GTRA level di bawahnya. Hal ini akan menyulitkan GTRA di level 

terbawah dalam mengambil keputusan, padahal GTRA pada level inilah yang 

paling mengetahui konflik agraria yang terjadi. (d) Regulasi reforma akses 
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justru menjadi threat, ketika penataan akses (Pasal 15-16 Perpres 86 Tahun 

2018) memposisikan masyarakat hanya sebagai obyek, dan belum bersedia 

memposisikan masyarakat sebagai subyek (pihak yang menentukan 

kebutuhannya sendiri). 

(2) Treatment dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten 

Blitar, antara lain: (a) Regulasi landreform membutuhkan treatment untuk 

mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah (lihat Pasal 2 

Perpres 86 Tahun 2018). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah 

paradigma kemajuan pertanian dari sebelumnya kemajuan berbasis 

pengelolaan tanah berskala besar (perusahaan besar atau korporasi), menjadi 

berbasis pada pengelolaan tanah berskala kecil (petani, kelompok tani, dan 

koperasi tani). (b) Regulasi redistribusi tanah, membutuhkan treatment untuk 

dapat fokus pada upaya mengentaskan kemiskinan yang menimpa para petani 

gurem, penggarap, dan buruh tani. Oleh karena itu, subyek reforma agraria 

(Pasal 12 Perpres 86 Tahun 2018) yang terlalu luas perlu dipersempit. (c) 

Regulasi legalisasi asset, membutuhkan treatment dalam penanganan sengketa 

dan konflik agraria yang difasilitasi oleh GTRA. Oleh karena itu, GTRA yang 

berjenjang dari Pusat hingga Provinsi dan Kabupaten (Pasal 18-23 Perpres 86 

Tahun 2018) perlu diantisipasi dengan menciptakan efektivitas kerja, melalui 

pemberian kewenangan pada GTRA di level paling bawah atau GTRA 

Kabupaten, untuk mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi 

setempat. (d) Regulasi reforma akses, membutuhkan treatment berupa 

penguatan peran serta masyarakat (petani penggarap) setempat sebagai 

subyek atau pihak yang paling mengetahui kebutuhannya, karena regulasi 

hanya memberi posisi masyarakat sebatas obyek dalam penataan akses (Pasal 

15-16 Perpres 86 Tahun 2018). 

Kedua, threat dan treatment dalam pelaksanaan redistribusi tanah di 

Kabupaten Blitar, sebagai berikut: (1) Threat dalam pelaksanaan redistribusi 

tanah di Kabupaten Blitar terjadi ketika keputusan Panitia Landreform tidak 

dilaksanakan, dan diganti dengan keputusan lain yang bertentangan. 

Keputusan yang bertentangan tersebut, akhirnya menimbulkan konflik dan 
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sengketa pertanahan antara masyarakat (petani penggarap) dengan pihak 

perkebunan, pengambil keputusan dan pihak terkait lainnya. Konflik dan 

sengketa pertanahan antara masyarakat dengan pihak perkebunan mewujud 

dalam bentuk reclaiming dan penguasaan tanah oleh masyarakat. Konflik dan 

sengketa pertanahan mereda saat reclaiming dan penguasaan tanah oleh 

masyarakat diakui oleh pihak perkebunan. Setelah konflik dan sengketa 

pertanahan dapat diselesaikan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar 

dapat melakukan redistribusi tanah.   

(2) Treatment dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar 

dilakukan dengan memanfaatkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan 

Agraria Nomor 49/Ka./1964. Kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar 

membentuk Panitia Landreform yang bertugas menetapkan peruntukan tanah 

dan rekomendasi yang relevan dengan peruntukan tanah. Selanjutnya Kantor 

Pertanahan Kabupaten Blitar menerbitkan SK tentang Pelaksanaan 

Landreform, setelah  tanah yang direklaim oleh masyarakat mendapat 

pengesahan sebagai TOL (Tanah Obyek Landreform). Kemudian menerbitkan 

SK tentang Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, untuk melakukan penataan 

penggunaan dan pemanfaatan tanah, terutama di areal permukiman. 

Sementara itu, penetapan luas bidang tanah yang diperoleh rumah tangga 

petani dilakukan organisasi tani setempat berdasarkan kearifan lokal, 

misalnya kriteria sebagai berikut: militansi saat berjuang, penggarapan tanah 

yang berhasil dilakukan saat berjuang, iuran yang diberikan dan aktivitas saat 

berjuang, serta kepedulian sosial saat berjuang. 

Ketiga, threat dan treatment dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil 

redistribusi tanah di Kabupaten Blitar, sebagai berikut: (1) Threat dalam 

pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar terjadi 

karena legalisasi asset barulah dapat dilakukan setelah redistribusi tanah 

dilakukan. Sebagaimana diketahui Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar telah 

meredistribusikan tanah seluas 3.326 Ha pada kurun waktu tahun 2007 – 

2017, yang secara bertahap juga telah melakukan legalisasi asset. Redistribusi 

tanah dapat semakin cepat terwujud, ketika pihak perkebunan bersedia untuk 
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menyerahkan sebagian tanah yang dikuasainya kepada masyarakat. 

Percepatan redistribusi ini pada akhirnya harus direspon dengan percepatan 

legalisasi asset. Tetapi percepatan legalisasi asset akan terhambat, ketika 

percepatan redistribusi tanah telah lebih dahulu terhambat, oleh ketidak-

sediaan masayarakat menerima tanah yang dilepaskan pihak perkebunan, 

karena masyarakat menuntut tanah yang lebih luas. 

(b) Treatment dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah 

di Kabupaten Blitar dilakukan sesuai dengan maksud pelaksanaan legalisasi 

asset, yaitu memberi penguatan hak atas tanah pada bidang-bidang tanah eks 

perkebunan yang telah dikuasai oleh petani. Oleh karena itu, legalisasi asset 

dilakukan dengan cara memperhatikan kebutuhan para petani bagi 

pengembangan pertanian di masa depan, termasuk adanya tanah kolektif serta 

penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Selanjutnya, legalisasi asset 

dilakukan dengan membubuhkan suatu catatan pada sertipikat, bahwa tanah 

hak milik pada sertipikat tersebut merupakan pelepasan dari hak guna usaha 

perusahaan perkebunan, dan tidak dapat dipindah-tangankan baik sebagian 

maupun keseluruhan selama 10 tahun. 

Keempat, threat dan treatment dalam mewujudkan reforma akses bagi 

para penerima redistribusi tanah yang yang bidang tanahnya telah dilegalisasi, 

sebagai berikut: (1) Threat dalam mewujudkan reforma akses bagi para 

penerima redistribusi tanah yang yang bidang tanahnya telah dilegalisasi, 

antara lain: (a) Threat yang terkait dengan tugas Kantor Pertanahan 

Kabupaten Blitar, seperti: (a1) Ada threat dalam pelaksanaan kebijakan yang 

terlalu ideal, terutama ketika peluang pelaksanaan dikaitkan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan 

Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria). (a2) Ada threat 

dalam reforma akses, terutama yang terkait dengan dukungan SKPD (Satuan 

Kerja Pemerintah Daerah). Hal ini dikarenakan masing-masing SKPD telah 

memiliki tugas yang relatif berat dalam tugas pokok dan fungsinya masing-

masing, sehingga berpeluang overload (kelebihan beban) ketika diberi 

tambahan tugas reforma akses. (a3) Ada threat dalam reforma akses, terutama 
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yang terkait dengan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, untuk 

mendukung reforma akses. Sebagaimana diketahui kewenangan 

menggerakkan SKPD yang terkait dengan reforma akses tidak ada pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Blitar, melainkan berada pada Pemerintah Kabupaten 

Blitar (dalam hal ini: Bupati Blitar). Oleh karena itu, kewenangan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Blitar hanya sebatas mengusulkan dan mengingatkan, 

agar Bupati Blitar berkenan menggerakkan SKPD yang terkait dengan reforma 

akses. 

(b) Threat yang terkait dengan fungsi OTL (Organisasi Tani Lokal), 

seperti: (b1) Terjadinya peralihan tanah dari petani penerima redistribusi 

tanah kepada pihak lain. (b2) Terjadinya penyewaan atau penjualan bidang 

tanah hasil redistribusi oleh petani penerima redistribusi tanah. (b3) Adanya 

karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima redistribusi tanah, yang 

cenderung lemah ikatan batinnya dengan tanah. (b4) Adanya karakter “buruh 

perkebunan” pada petani penerima redistribusi tanah, yang memiliki mindset 

setelah kerja kemudian dibayar. (b5) Lemahnya permodalan petani penerima 

redistribusi tanah. 

(2) Treatment dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima 

redistribusi tanah yang yang bidang tanahnya telah dilegalisasi, sebagai 

berikut: (a) Treatment yang terkait dengan tugas Kantor Pertanahan 

Kabupaten Blitar, seperti: (a1) Pelaksanaan kebijakan yang relatif lebih 

sederhana merupakan solusi, karena bila terpaku pada peraturan perundang-

undangan yang terlalu ideal dan normatif, maka sulit menghadapi dinamika 

lapangan. (a2) Dukungan dari SKPD yang relatif lemah, direspon dengan 

melakukan komunikasi yang intens dengan Bupati Blitar dan pimpinan SKPD 

terkait. (a3) Treatment ini sekaligus juga merupakan respon atas keterbatasan 

kewenangan yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, agar reforma 

akses dapat terlaksana dengan baik. 

(b) Treatment yang terkait dengan fungsi OTL (Organisasi Tani Lokal), 

seperti: (b1) Mencegah terjadinya peralihan tanah dari petani penerima 

redistribusi tanah kepada pihak lain, melalui penyegaran dan penguatan 
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semangat juang petani anggota Pawartaku. (b2) Mencegah terjadinya 

penyewaan atau penjualan bidang tanah hasil redistribusi oleh petani 

penerima redistribusi tanah, melalui penguatan etos kerja petani anggota 

Pawartaku. (b3) Mengubah karakter “buruh perkebunan” pada petani 

penerima redistribusi tanah, yang cenderung lemah ikatan batinnya dengan 

tanah; dan menggantinya dengan karakter “petani”, yang kuat ikatan batinnya 

dengan tanah. (b4) Mengubah karakter “buruh perkebunan” pada petani 

penerima redistribusi tanah, yang memiliki mindset setelah kerja kemudian 

dibayar;  dan menggantinya dengan karakter “petani”, yang tekun dan sabar 

dalam mengelola tanah pertanian, hingga mendapat hasil saat panen. (b5) 

Meningkatkan permodalan petani penerima redistribusi tanah melalui skema 

credit union. 

Kelima, konstruksi kesejahteraan sosial yang berhasil dibangun melalui 

reforma agraria di Kabupaten Blitar, berupa kesejahteraan bagi petani eks 

penerima redistribusi tanah, sebagai berikut: (1) Mampu menyekolahkan 

anak-anaknya hingga berpendidikan Sekolah Menengah Atas. Padahal sebelum 

reforma agraria (sebelum memiliki bidang tanah), mereka bekerja sebagai 

buruh perkebunan, sehingga hanya mampu menyekolahkan anak-anaknya 

pada tingkat Sekolah Dasar. (2) Tidak lagi disebut “wong persil”. Padahal 

sebelum reforma agraria, mereka diberi panggilan “wong persil” yang 

bermakna penghinaan. (3) Diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan sosial 

yang ada di Desa Sumberurip. Padahal sebelum reforma agraria, masyarakat 

dan Pemerintah Desa Sumberurip membatasi kegiatan sosial Desa Sumberurip 

yang dapat diikuti oleh mereka (para petani Dusun Kulonbambang), karena 

khawatir membebani finansial dan psikis mereka. (4) Didengar pendapatnya 

saat Pertemuan Desa. Padahal sebelum reforma agraria, masyarakat dan 

Pemerintah Desa Sumberurip kurang memperhatikan pendapat yang diajukan 

oleh mereka (para petani Dusun Kulonbambang), karena khawatir mereka 

tidak memahami persoalan yang sedang dibahas. (5) Diperkenankan 

mendirikan organisasi dan kegiatan yang menyertainya, seperti Credit Union 

Pawartaku. Padahal sebelum reforma agraria, masyarakat dan Pemerintah 
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Desa Sumberurip membatasi mereka (petani Dusun Kulonbambang) 

membatasi mereka dalam berorganisasi. (6) Mampu memiliki ternak (unggas, 

kambing, dan sapi) serta kendaraan bermotor (roda dua). Padahal sebelum 

reforma agraria, mereka tidak memiliki ternak dan kendaraan bermotor. (7) 

Mampu memiliki rumah permanen. Padahal sebelum reforma agraria, mereka 

tinggal di rumah yang tidak permanen, dan bukan milik sendiri. 

Keenam, konstruksi keadilan sosial yang berhasil dibangun melalui 

reforma agraria di Kabupaten Blitar, sebagai berikut: (1) Keadilan sosial 

merupakan dampak reforma agraria, terutama terlihat pada luas areal (3.326 

Ha) dan jumlah bidang tanah yang diredistribusikan (20.075 bidang), serta 

rumah tangga petani yang memperoleh manfaat berupa tanah hasil 

redistribusi (13.502 rumah tangga petani) pada kurun waktu tahun 2007 - 

2017. Situasi ini sekaligus menjadi bukti adanya elemen-elemen keadilan 

sosial, seperti: equal opportunity, egalitarianisme, dan partisipatoris. 

(2) Keadilan sosial juga nampak pada penghormatan terhadap petani 

penggarap oleh pihak pengelola perkebunan, terutama pada petani penggarap 

yang melakukan reclaiming tanah. Kesediaan pihak pengelola perkebunan 

untuk bernegosiasi dengan para petani penggarap melalui mekanisme 

mediasi, yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar 

merupakan penanda penghormatan terhadap petani penggarap. Situasi ini 

sekaligus menjadi bukti keberadaan elemen keadilan sosial, seperti: proses 

sosial, demokratis, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

(3) Penghormatan ditunjukkan pula oleh adanya kesadaran dan 

kesediaan pengelola perkebunan, untuk menyerahkan sebagian tanahnya 

kepada para petani penggarap, yang untuk 7 lokasi konflik luasnya mencapai 

882 Ha. Situasi ini merupakan bukti adanya elemen-elemen keadilan sosial, 

seperti: pembangunan yang berguna bagi masyarakat, kegiatan yang 

mereduksi ketimpangan, distribusi yang proporsional, dan peluang harmoni 

sosial. 

Fakta agraria ini (reforma agraria di Kabupaten Blitar) dapat dibedah lebih 

mendalam untuk mendapatkan in-depth knowledge dengan menggunakan Teori 
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Fungsional Struktural (Ritzer, 1985:25). Ketika teori ini digunakan, maka muncul 

pertanyaan sebagai berikut: Pertama, mengapa elemen sosial dibutuhkan dalam 

pelaksanaan reforma agraria? Kedua, mengapa stimulus dibutuhkan dalam 

pelaksanaan reforma agraria? Ketiga, bagaimana adaptasi para pihak dalam 

mendukung pelaksanaan reforma agraria? Keempat, bagaimana pola keseim-

bangan asset dan akses pasca pelaksanaan reforma agraria? 

Untuk menjawab empat pertanyaan tersebut dibutuhkan penelitian lanjutan, 

yang terkait dengan elemen sosial, stimulus, adaptasi, dan keseimbangan dalam 

pelaksanaan reforma agraria, maupun pasca pelaksanaan reforma agraria. Hal ini 

menunjukkan manfaat Teori Fungsional Struktural dalam menginspirasi peneliti, 

saat merumuskan pertanyaan penelitian (research questions).     

 

2. Bedah Participatory Mapping 

Pada tahun 2018, Aristiono Nugroho dan kawan-kawan melakukan penelitian 

dengan judul, “Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai 

Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur).” Penelitian ini 

menghasilkan informasi, sebagai berikut: 

Pertama, pertimbangan rasional yang dibangun oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Madiun saat participatory mapping, sebagai berikut: (1) 

Rasionalitas tradisional, yang memperkuat semangat “guyub”, dalam bentuk 

kerjasama seluruh elemen masyarakat. (2) Rasionalitas cost and benefit, yang 

meliputi biaya sosial, ekonomi, dan teknis, serta keuntungan sosial, ekonomi, 

dan teknis. (3) Rasionalitas pemberdayaan masyarakat, yang meliputi 

beberapa upaya yang terkait dengan enabling, empowering, dan protecting. (4) 

Rasionalitas pelaksanaan tugas, salah satunya adalah terlaksananya IP4T 

untuk mendukung pelaksanaan PTSL. 

Kedua, format participatory mapping yang dilaksanakan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Madiun, sebagai berikut; (1) Format pelaksanaan, yang 

meliputi: (a) Deliniasi bidang tanah di atas peta kerja oleh Kamituo, dengan 

disaksikan dan dikonfirmasi oleh Ketua RT dan tokoh setempat. (b) Checking 

lapangan dan pengisian formulir IP4T-Partisipatif dilakukan oleh Kamituo, 
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dengan didampingi Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RT. (c) Selanjutnya, 

entri data pada aplikasi IP4T-Partisipatif dilakukan oleh Operator Komputer 

yang khusus menangani IP4T-Partisipatif. (2) Format koordinasi, yang 

meliputi koordinasi di tingkat pimpinan, mupun koordinasi di tingkat 

pelaksanaan. (3) Format pemerintahan, yang meliputi terbitnya beberapa 

peraturan tingkat Kabupaten Madiun, dan kesepakatan unsur pimpinan di 

Kabupaten Madiun. (4) Format pendanaan, yang meliputi pendanaan 

pelaksanaan IP4T di 198 desa dan 8 kelurahan, serta pendanaan penyediaan 

citra satelit beresolusi 0,7m dan peralatan pendukung lainnya, yang 

bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Madiun, ADD wilayah 

Kabupaten Madiun, dan DIPA APBN Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. 

Ketiga, pemanfaatan relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan 

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan participatory 

mapping diwujudkan dengan cara, sebagai berikut: (1) Relasi kuasa 

dimanfaatkan dengan cara membangun power over relation dan power to 

relation. (2) Transmisi nilai-nilai pertanahan dimanfaatkan dengan 

memperhatikan motif tindakan, hubungan dan kepercayaan, serta isi nilai-

nilai pertanahan. 

Keempat, kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Madiun dalam pelaksanaan participatory mapping, sebagai berikut: (1) 

Kendala peta kerja, ketika citra satelit berresolusi 0,3m tidak didapatkan dan 

kemudian diganti dengan citra satelit beresolusi 0,7m. (2) Kendala pelatihan, 

ketika rencana pelatihan bagi 1.500 orang perangkat desa tidak dapat 

dilaksanakan, dan kemudian diganti dengan workshop selama 2 hari. 

Kelima, kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder pasca 

participatory mapping, sebagai berikut: (1) Dalam konteks land values atau 

penilaian tanah, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Madiun 

menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk menetapkan nilai tanah 

dan zona nilai tanah secara tepat (obyektif, aktual, dan faktual); (2) Dalam 

konteks land use atau penatagunaan tanah, Bappeda dan Dinas PUPR 

(Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Madiun menggunakan 
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data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk melakukan penataan ruang dan 

penatagunaan tanah secara obyektif sesuai dengan kebutuhan dan dinamika 

masyarakat Kabupaten Madiun; (3) Dalam konteks land development, Dinas 

Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Madiun menggunakan data dan 

peta IP4T-Partisipatif, untuk membangun basis data bidang tanah, yang 

digunakan sebagai dasar pemberian izin dan pengelolaan penanaman modal di 

Kabupaten Madiun; (4) Dalam konteks land registration atau pendaftaran 

tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta 

IP4T-Partisipatif, untuk mendukung pelaksanaan PTSL, dengan cara: (a) 

memanfaatkan peta IP4T-Partisipatif sebagai peta kerja PTSL di wilayah 

Kabupaten Madiun, dan (b) data IP4T-Partisipatif sebagai data PTSL di 

wilayah Kabupaten Madiun. 

Fakta agraria ini (participatory mapping) akan dapat dibedah lebih mendalam 

agar mendapatkan in-depth knowledge dengan menggunakan Teori Konflik (Ritzer, 

1985:30-31). Ketika teori ini digunakan, maka muncul pertanyaan sebagai berikut: 

Pertama, bagaimana pemanfaatan wewenang dan kekuasaan para pihak dalam 

pelaksanaan participatory mapping? Kedua, mengapa dibutuhkan perubahan sikap 

para pihak untuk mendukung pelaksanaan participatory mapping? Ketiga, 

mengapa perlu dicegah pertentangan para pihak untuk mendukung pelaksanaan 

participatory mapping? Keempat, bagaimana cara mencegah disintegrasi sosial 

pasca pelaksanaan participatory mapping? 

Untuk menjawab empat pertanyaan tersebut dibutuhkan penelitian lanjutan, 

yang terkait dengan wewenang dan kekuasaan, perubahan, pertentangan, serta 

disintegrasi dalam pelaksanaan participatory mapping. Hal ini telah menunjukkan 

manfaat Teori Konflik dalam menginspirasi peneliti, saat merumuskan pertanyaan 

penelitian.         

 

B. Pemanfaatan Paradigma Perilaku Sosial 

1. Bedah Multipurpose Cadastre 

Setelah melakukan penelitian berjudul, “Participatory Mapping: Relasi 

Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi 
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Jawa Timur),” pada tahun 2018. Pada tahun yang sama (tahun 2018), Aristiono 

Nugroho dan kawan-kawan kembali melakukan penelitian, kali ini dengan judul, 

“Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest 

(Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah).” Penelitian ini 

menghasilkan informasi, sebagai berikut: 

Pertama, formula kontribusi serta partisipasi stakeholders dalam 

pembuatan dan pemanfaatan PTBT (Peta Tematik Bidang Tanah) di 

Kabupaten Grobogan ditetapkan melalui pembagian peran, sesuai dengan 

kompetensi, kemampuan, dan kewenangan masing-masing pihak, sebagai 

berikut: (1) Pemerintah Kabupaten Grobogan berkontribusi dan berpartisipasi 

sebagai pendorong pembuatan PTBT, serta pengguna dan pendorong pemanfaatan 

PTBT. (2) Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan berkontribusi dan 

berpartisipasi sebagai inisiator dan supervisor pembuatan PTBT, serta pengguna 

PTBT dan pendorong pemanfaatan PTBT. (3) Pemerintah Kelurahan dan 

Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, berkontribusi dan 

berpartisipasi sebagai pelaksana pembuatan PTBT, dan pengguna PTBT. (4) Pihak 

Swasta (CV. Geodata) berkontribusi dan berpartisipasi sebagai pendukung 

pembuatan dan pemanfaatan PTBT, dengan menyediakan dukungan teknis berupa 

pelatihan dan pendampingan serta penyediaan teknologinya. 

Kedua, multi manfaat PTBT dapat diperoleh stakeholders sesuai dengan 

kebutuhan, misalnya dalam konteks Kabupaten Grobogan, PTBT memiliki 

multi manfaat, sebagai berikut: (1) Sebagai basis Sinden Bertapa. (2) Sebagai 

dasar SBDM (Spatial Based Decision Making). Sementara itu, manfaat PTBT 

dapat diperoleh, bila menggunakan cara tertentu, yang berupa penggunaan 

teknologi GIS, misalnya, untuk: (1) Penentuan keluarga miskin. (2) Penentuan 

kebijakan kesehatan. (3) Penentuan kebijakan pertanian. 

Ketiga, upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, 

agar PTBT dapat dimanfaatkan secara optimal oleh segenap stakeholders, 

antara lain: (1) Penetapan skenario pembuatan dan pemanfaatan PTBT, 

sebagai berikut: (a) Pembuatan Peta Dasar Berbasis Desa/Kelurahan, pada 

tahun 2014; (b) Pembuatan Peta Desa Berbasis Bidang Tanah, pada tahun 
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2015-2017; (c) Pembuatan Peta Tematik Bidang Tanah, pada tahun 2016-

2020; (d) Pembuatan WebGIS, pada tahun 2017-2020. 

(2) Optimalisasi pemanfaatan PTBT, dengan cara: (a) membangun 

komunikasi dengan stakeholders, yang meliputi upaya komunikasi dengan 

Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan di seluruh 

wilayah Kabupaten Grobogan; (b) mempromosikan PTBT, yang meliputi 

promosi SDSS (Spatial Decision Support System), SBDM (Spatial Based Decision 

Making), keunggulan PTBT, dan updating PTBT; (c) memberdayakan 

stakeholders, yang meliputi lobying, penyuluhan, dan pelatihan, serta 

pendampingan pemanfaatan PTBT. 

Fakta agraria ini (multipurpose cadastre) dapat dibedah lebih mendalam agar 

mendapatkan in-depth knowledge dengan menggunakan Teori Perilaku (Ritzer, 

1985:86-87). Ketika teori ini digunakan, maka muncul pertanyaan sebagai berikut: 

Pertama, bagaimana perilaku masyarakat saat penerapan multipurpose cadastre? 

Kedua, bagaimana pemenuhan kebutuhan para pihak saat penerapan multipurpose 

cadastre? Ketiga, mengapa perlu dicegah potensi disintegrasi sosial saat penerapan 

multipurpose cadastre? Keempat, bagaimana keberlanjutan perilaku para pihak 

pasca penerapan multipurpose cadastre?  

Untuk menjawab empat pertanyaan tersebut dibutuhkan penelitian lanjutan, 

yang terkait dengan perilaku masyarakat, pemenuhan kebutuhan para pihak, potensi 

disintegrasi, dan keberlanjutan perilaku dalam penerapan multipurpose cadastre. 

Hal ini menunjukkan manfaat Teori Perilaku dalam menginspirasi peneliti, saat 

merumuskan pertanyaan penelitian.  

 

2. Bedah Restorasi Peran 

Pada tahun 2017, Aristiono Nugroho dan kawan-kawan melakukan penelitian 

dengan judul, “Restorasi Peran Aktor Pertanahan Dalam Pemberdayaan Petani 

(Studi di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo).” Penelitian 

ini menghasilkan informasi, sebagai berikut: Restorasi peran aktor pertanahaan 

mampu “menyembuhkan” traumatika di bidang pertanahan, yang dialami oleh para 
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petani di Desa Polorejo antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Hal ini 

terjadi, karena: 

Pertama, restorasi peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di 

Desa Polorejo memiliki pilihan tindakan rasional, yang tersedia bagi aktor 

pertanahan di Desa Polorejo. Selanjutnya aktor pertanahan utama (Kantor 

Pertanahan Kabupaten Ponorogo) menetapkan tindakan rasional, dengan 

mempertimbangkan preferensi, ekspektasi, dan dampaknya bagi petani. 

Restorasi diinisiasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, yang 

kemudian didukung oleh aktor pertanahan lokal, yaitu: (1) Pemerintah Desa 

Polorejo, (2) Pokmas Desa Polorejo, (3) Gapoktan “Rukun Makmur” Desa 

Polorejo, (4) Kelompok Tani “Margo Rukun” Dusun Tamanan, (5) Kelompok Tani 

“Barokah” Dusun Polorejo, (6) Kelompok Tani “Beji Makmur” Dusun Beji, (7) 

Kelompok Tani “Gemah Ripah” Dusun Bakalan, dan (8) petani Desa Polorejo. 

Kedua, pilihan tindakan rasional yang tersedia bagi aktor pertanahan di Desa 

Polorejo berupa pilihan referensial dan pilihan kondisional. Pilihan referensial yang 

tersedia meliputi: (1) Tindakan berbasis nilai-nilai pertanahan, baik nilai-nilai 

pertanahan secara umum maupun khusus, yaitu pendaftaran tanah; (2) Tindakan 

berbasis peran aktor pertanahan, baik yang berdasarkan seperangkat nilai-nilai 

pertanahan, maupun berdasarkan seperangkat ekspektasi, untuk memberdayakan 

petani di Desa Polorejo. 

Sementara itu, pilihan kondisional meliputi: (1) Tindakan yang terkait dengan 

respon Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo terhadap dinamika sosial yang ada, 

agar para petani di desa ini antusias melakukan sertipikasi hak atas tanah; (2) 

Tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, untuk memanfaatkan seluruh 

aktor pertanahan lokal di Desa Polorejo, agar mampu mendorong antusiasme petani 

dalam sertipikasi hak atas tanah di desa ini. 

Ketiga, tindakan rasional yang dipilih oleh aktor pertanahan dalam 

pemberdayaan petani di Desa Polorejo telah mempertimbangkan beberapa 

penyebab dibutuhkannya tindakan terpilih tersebut, yang kemudian mewujud dalam 

suatu tindakan terpilih. Tindakan rasional terpilih dibutuhkan, karena ada keinginan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, untuk: (1) membantu para petani di Desa 
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Polorejo; (2) merespon trauma pertanahan di kalangan petani Desa Polorejo; dan 

(3) merespon kebutuhan petani di bidang pertanahan. 

Wujud tindakan terpilih yang diputuskan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Ponorogo pada restorasi peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di 

Desa Polorejo, yaitu: (1) Melakukan intervensi terukur, untuk merespon trauma 

bidang pertanahan di kalangan petani Desa Polorejo, pasca kegagalan sertipikasi 

hak atas tanah secara massal pada tahun 2008; (2) Pada tahun 2014 memberi 

anjuran kepada Pemerintah Desa Polorejo, agar membentuk Pokmas atau 

Kelompok Masyarakat Desa Polorejo, yang bertugas membantu pemerintah desa 

mengelola urusan pertanahan di Desa Polorejo; (3) Setelah Pokmas Desa Polorejo 

dibentuk oleh Pemerintah Desa Polorejo tahun 2014, maka pada tahun yang sama 

menawarkan kegiatan sertipikasi hak atas tanah melalui program SMS, kepada para 

petani di Desa Polorejo; (4) Setelah tawaran sertipikasi hak atas tanah melalui 

program SMS diterima atau disetujui oleh para petani dan Pemerintah Desa 

Polorejo, selanjutnya atas dukungan aktor pertanahan lokal dilaksanakan sertipikasi 

hak atas tanah melalui program SMS, sebanyak 30 bidang tanah di Desa Polorejo; 

(5) Setelah program SMS berhasil dilaksanakan di Desa Polorejo pada tahun 2014, 

selanjutnya diikuti dengan pelaksanaan PRONA tahun 2015 – 2017. 

Keempat, preferensi dan ekspektasi aktor pertanahan dalam pemberdayaan 

petani di Desa Polorejo, sebagai berikut: Berkaitan dengan preferensi diketahui 

adanya penyebab preferensi dan kelayakannya. Preferensi ditetapkan, karena: (1) 

adanya kesadaran tentang tanah sebagai basis kesejahteraan; (2) adanya 

keterbatasan sumberdaya dan kemampuan aktor pertanahan Desa Polorejo; (3) 

Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo berupaya memanfaatkan kemampuan 

aktor pertanahan lainnya di Desa Polorejo, agar dapat memenuhi kebutuhan para 

petani Desa Polorejo; (4) Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo ingin 

menentukan tindakan awal dan lanjutan yang diperlukan, sebagai respon atas 

kondisi sosiologis pertanahan yang unik (traumatika bidang pertanahan) di Desa 

Polorejo; (5) Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo ingin dapat menyusun dan 

menerapkan urut-urutan tindakan yang terpilih, agar para petani Desa Polorejo 

dapat diberdayakan dengan memanfaatkan sertipikat hak atas tanah. 
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Preferensi yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo 

mendapat kelayakan, karena preferensi mampu difungsikan, sebagai: (1) instrumen 

untuk mengatasi traumatika bidang pertanahan, yang dialami para petani di Desa 

Polorejo; dan (2) instrumen untuk memulihkan kembali peran aktor pertanahan di 

Desa Polorejo. 

Sementara itu, ekspektasi pada restorasi peran aktor pertanahan di Desa 

Polorejo terdiri dari substansi dan kelayakan ekspektasi. Substansi ekspektasi 

berupa: (1) Penyelesaian program pertanahan di Desa Polorejo, yang mengalami 

kebuntuan sejak tahun 2008; (2) Pembentukan optimisme pada diri aktor 

pertanahan di Desa Polorejo, bahwa kebuntuan program pertanahan akan dapat 

diatasi; (3) Pendorong terjadinya perubahan perilaku para aktor pertanahan Desa 

Polorejo, agar mampu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi traumatika di 

bidang pertanahan; (4) Pemenuhan keinginan aktor pertanahan, dalam mengatasi 

traumatika di bidang pertanahan, melalui sertipikasi hak atas tanah secara massal di 

Desa Polorejo. 

Substansi ekspektasi tersebut ternyata memiliki kelayakan, karena: (1) 

Merupakan instrumen yang dapat difungsikan oleh aktor pertanahan Desa Polorejo 

untuk memberi arah, terutama saat akan menetapkan upaya yang diperlukan bagi 

pemberdayaan petani di desa ini; (2) Merupakan instrumen yang dapat difungsikan 

oleh aktor pertanahan Desa Polorejo, untuk melacak masalah pertanahan. 

Kelima, dampak tindakan rasional aktor pertanahan bagi petani Desa 

Polorejo, yang berada dalam bingkai restorasi peran aktor pertanahan, sebagai 

berikut: (1) Rasa aman, yang ditandai oleh: (a) bidang tanah yang mulai didata dan 

dicatat dengan baik oleh Pemerintah Desa Polorejo dan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ponorogo; (b) data dan catatan bidang tanah tersebut dimanfaatkan, 

untuk pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah secara massal di Desa Polorejo; dan 

(c) sertipikasi hak atas tanah secara massal dilaksanakan dengan turut melibatkan 

perangkat Desa Polorejo, sebagai saksi saat pengukuran dan pemberkasan bidang 

tanah milik petani. 

(2) Peningkatan semangat, yaitu ketika para petani Desa Polorejo mampu 

memperoleh: (a) pemenuhan kebutuhan terhadap rasa aman atas bidang tanah yang 
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dimilikinya; (b) pengetahuan bahwa peluang pemenuhan kebutuhannya semakin 

besar; dan (c) pengalaman bahwa kredit untuk modal usaha tani mudah diperoleh, 

setelah dilakukannya sertipikasi hak atas tanah. 

(3) Akses permodalan, yang ditandai oleh: (a) Kemudahan para petani Desa 

Polorejo dalam mengakses permodalan pasca sertipikasi hak atas tanah yang telah 

diselenggarakan di desanya, baik melalui SMS maupun PRONA; (b) Kemanfaatan 

Surat Keterangan Kepala Desa Polorejo yang menjelaskan tentang keikut-sertaan 

petani yang bersangkutan (yang berkepentingan) dalam kegiatan PRONA, yang 

ternyata juga dapat digunakan untuk mengakses permodalan. 

(4) Kebebasan memilih komoditi, yang ditandai oleh: (a) Adanya keinginan 

dan kesiapan berikhtiar para petani, untuk melepaskan diri dari ketergantungannya 

pada tengkulak; (b) Adanya pemanfaatan kredit oleh petani sebagai instrumen, 

untuk menggagalkan perangkap ijon yang telah ditebar oleh tengkulak; (c) Adanya 

pemanfaatan kredit sebagai modal usaha, agar para petani bebas memilih jenis 

tanaman yang paling menguntungkan (komersial). 

(5) Peningkatan posisi tawar, yang nampak pada kemampuan para petani di 

Desa Polorejo, dalam melakukan: (a) Konsolidasi aktivitas, melalui kerjasama 

penggarapan tanah oleh para petani dalam satu kelompok tani di Desa Polorejo; (b) 

Kolektivikasi produksi, melalui kerjasama para petani dalam satu kelompok tani di 

Desa Polorejo, untuk memproduksi jenis komoditas pertanian tertentu pada waktu 

tertentu; (c) Kolektivikasi pemasaran produk, melalui kerjasama para petani dalam 

satu kelompok tani di Desa Polorejo, untuk secara bersama-sama memasarkan 

produk pertanian ke pasar-pasar di sekitar Ponorogo. 

(6) Peningkatan kesejahteraan, yang ditandai oleh penurunan jumlah petani 

miskin di desa ini, yaitu dari 101 keluarga petani miskin pada tahun 2014 menjadi 

77 keluarga petani miskin pada tahun 2017. Dengan demikian terdapat penurunan 

keluarga petani miskin sebanyak 24 keluarga petani miskin, atau sebesar 23,76%. 

Hal ini dimungkinkan karena sebagian petani telah mengikuti program SMS dan 

PRONA, sehingga dapat memperoleh kredit untuk modal usaha tani. 

Fakta agraria ini (restorasi peran) akan dapat dibedah lebih mendalam, agar 

mendapatkan in-depth knowledge dengan menggunakan Teori Pertukaran (Ritzer, 
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1985:92-94). Ketika teori ini digunakan, maka muncul pertanyaan sebagai berikut: 

Pertama, bagaimana respon para pihak ketika dilakukan restorasi peran untuk 

mendukung pelaksanaan PRONA? Kedua, apa benefit and cost (reward and 

punishment) yang diperoleh para pihak ketika dilakukan restorasi peran untuk 

mendukung pelaksanaan PRONA? Ketiga, bagaimana wujud (format) pertukaran 

kepentingan para pihak ketika dilakukan restorasi peran, agar dapat mendukung 

pelaksanaan PRONA? Keempat, bagaimana keberlanjutan tindakan para pihak 

pasca restorasi peran untuk mendukung pelaksanaan PRONA? 

Untuk menjawab empat pertanyaan tersebut dibutuhkan penelitian lanjutan, 

yang terkait dengan para pihak, reward and punishment, dan pertukaran 

kepentingan saat dilakukan restorasi peran untuk mendukung pelaksanaan PRONA, 

serta keberlanjutan tindakan pasca restorasi peran untuk mendukung pelaksanaan 

PRONA. Hal ini menunjukkan manfaat Teori Pertukaran dalam menginspirasi para 

peneliti, saat merumuskan pertanyaan penelitian. 

 

C. Pemanfaatan Paradigma Definisi Sosial 

1. Bedah Transmisi Sosial 

Pada tahun 2016, Aristiono Nugroho dan kawan-kawan melakukan penelitian 

dengan judul, “Transmisi Sosial Dalam Pemberdayaan Petani Oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Magetan.” Penelitian ini menghasilkan informasi, sebagai 

berikut: Transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Magetan berbasis pada: Pertama, motif serta ketepatan dan relevansi 

tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan. Kedua, motif, pengamatan, dan 

kesediaan para petani. Ketiga, yang menghasilkan interaksi antara keduanya, 

terutama dalam membangun kepercayaan dan hubungan. 

Transmisi sosial dilaksanakan dalam wujud penghentian transmisi nilai-nilai 

pertanahan masa lalu, dengan cara melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa 

kini. Hasilnya berupa tindakan dan perilaku petani, untuk melindungi kepemilikan 

tanahnya, yang selain bermanfaat bagi dirinya juga bermanfaat bagi orang lain, 

sehingga berdampak pada terwujudnya keadilan, peningkatan kesejahteraan, dan 

berlangsungnya harmoni sosial. 
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Fakta agraria ini (transmisi sosial) dapat dibedah lebih mendalam, untuk 

mendapatkan in-depth knowledge dengan menggunakan Teori Aksi (Ritzer, 

1985:53-54). Ketika teori ini digunakan, maka muncul pertanyaan sebagai berikut: 

Pertama, mengapa perlu didorong munculnya tindakan berbasis kesadaran pada 

para pihak saat melakukan transmisi sosial, untuk mendukung pelaksanaan PTSL 

(Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap)? Kedua, mengapa para pihak melakukan 

tindakan sebagai subyek saat melakukan transmisi sosial, untuk mendukung 

pelaksanaan PTSL? Ketiga, mengapa para pihak juga melakukan tindakan sebagai 

obyek saat melakukan transmisi sosial, untuk mendukung pelaksanaan PTSL? 

Keempat, bagaimana kelangsungan tindakan para pihak pasca transmisi sosial, 

yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan PTSL? 

Untuk menjawab empat pertanyaan tersebut dibutuhkan penelitian lanjutan, 

yang terkait dengan tindakan berbasis kesadaran, tindakan sebagai subyek, dan 

tindakan sebagai obyek ketika melakukan transmisi sosial untuk mendukung 

pelaksanaan PTSL, serta kelangsungan tindakan pasca transmisi sosial, yang 

dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan PTSL. Hal ini menunjukkan manfaat 

Teori Aksi dalam menginspirasi peneliti, saat merumuskan pertanyaan penelitian.  

 

2. Bedah Kompatibilitas Petani 

Pada tahun 2015, Aristiono Nugroho dan kawan-kawan melakukan penelitian 

dengan judul, “Kompatibilitas Petani Saat Legalisasi Asset Oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Boyolali (Studi di Desa Seboto Kecamatan Ampel Kabupaten 

Boyolali).” Penelitian ini menghasilkan informasi, sebagai berikut: Kompatibilitas 

petani di Desa Seboto saat legalisasi asset oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Boyolali di Desa Seboto didorong oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, 

Pemerintah Desa Seboto, Gabungan Kelompok Tani Desa Seboto, dan kelompok-

kelompok tani yang ada di Desa Seboto. 

Bentuk kompatibilitas petani yang muncul memiliki landasan konstruksi 

berupa kepentingan dan kebutuhan para petani di Desa Seboto, serta kepentingan 

dan kebutuhan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Secara kategoris bentuk 

kompatibilitas petani yang muncul disebut “originator compatibility”, yang 
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dicirikan oleh adanya kesediaan untul saling memberi dan menerima, karena sama-

sama berkepentingan. 

Originator compatibility memberi implikasi berupa munculnya sinergitas dan 

pencapaian yang menguntungkan para pihak. Berdasarkan fakta yang ada di Desa 

Seboto diketahui, bahwa kepribadian petani, identitas profesi petani, pengetahuan 

petani, nilai kultural petani, konsistensi tindakan petani, dan kemampuan petani 

menikmati peran merupakan faktor pendorong munculnya kompatibilitas petani 

yang ada pada diri petani. Sementara itu, tahapan legalisasi asset, jangka waktu 

legalisasi asset, dan biaya legalisasi asset merupakan faktor pendorong munculnya 

kompatibilitas petani yang ada pada legalisasi asset. 

Fakta agraria ini (kompatibilitas petani) dapat dibedah lebih mendalam, untuk 

mendapatkan in-depth knowledge dengan menggunakan Teori Interaksionisme 

Simbolik (Ritzer, 1985:60-61). Ketika teori ini digunakan, maka akan muncul 

pertanyaan sebagai berikut: Pertama, bagaimana peran para pihak dalam 

mendorong kompatibilitas petani saat legalisasi asset? Kedua, bagaimana interaksi 

para pihak ketika mendorong kompatibilitas petani saat legalisasi asset? Ketiga, 

bagaimana makna awal kompatibilitas petani bagi para pihak saat legalisasi asset? 

Keempat, bagaimana makna akhir kompatibilitas petani bagi para pihak saat 

legalisasi asset? 

Untuk menjawab empat pertanyaan tersebut dibutuhkan penelitian lanjutan, 

yang terkait dengan para pihak, dan interaksi para pihak, dalam mendorong 

kompatibilitas petani saat legalisasi asset ketika mendorong kompatibilitas petani 

saat legalisasi asset, serta makna awal dan makna akhir kompatibilitas petani bagi 

para pihak saat legalisasi asset. Hal ini menunjukkan manfaat Teori Interaksionisme 

Simbolik dalam menginspirasi peneliti, saat merumuskan pertanyaan penelitian. 

   

3. Bedah Relasi Kuasa 

Pada tahun 2015, Aristiono Nugroho dan kawan-kawan melakukan penelitian 

dengan judul, “Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Petani (Studi Strategi 

Pertanahan Pemerintah Desa Prigelan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo).” 

Penelitian ini menghasilkan informasi, sebagai berikut: Relasi kuasa dalam 
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pemberdayaan petani dibangun untuk mendukung penerapan strategi pertanahan 

oleh Pemerintah Desa Prigelan, yang isinya meliputi strategi penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. 

Strategi ini diterapkan untuk memenuhi kebutuhan petani, yang berupa 

keadilan, kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan. Pada kenyataannya 

strategi pertanahan mampu merevitalisasi kesadaran, solidaritas, dan keberdayaan 

agraris dalam “dosis” Desa Prigelan. Kesemua ini tercapai setelah Pemerintah Desa 

Prigelan mampu memainkan relasi kuasa yang unik, yaitu berupa penerapan power 

over relation seraya memperlihatkan power to relation. 

Beraneka-ragam makna diberikan para pihak terhadap strategi pertanahan, 

seperti: (1) bagi Pemerintah Desa Prigelan merupakan wujud pelaksanaan visi dan 

misi; (2) bagi Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan merupakan upaya yang 

relevan dengan tugas dan fungsi gapoktan; (3) bagi kelompok tani merupakan 

sesuatu yang bermanfaat bagi petani, meskipun ada pula yang memaknainya 

sebagai sesuatu yang tidak adil; serta (4) bagi petani merupakan sesuatu yang 

bermanfaat, melindungi, dan memberi penghasilan pada petani. 

Fakta agraria ini (relasi kuasa) akan dapat dibedah lebih mendalam, untuk 

mendapatkan in-depth knowledge dengan menggunakan Teori Fenomenologi 

(Ritzer, 1985:69-71). Ketika teori ini digunakan, maka muncul pertanyaan sebagai 

berikut: Pertama, apa norma sosial yang berlaku di masyarakat saat penerapan 

relasi kuasa untuk mendukung pelaksanaan strategi pertanahan? Kedua, apa 

kebutuhan para pihak saat penerapan relasi kuasa untuk mendukung pelaksanaan 

strategi pertanahan? Ketiga, bagaimana interpretasi para pihak terhadap penerapan 

relasi kuasa untuk mendukung pelaksanaan strategi pertanahan? Keempat, 

bagaimana wujud pengendalian sosial saat penerapan relasi kuasa untuk 

mendukung pelaksanaan strategi pertanahan?     

Untuk menjawab empat pertanyaan tersebut dibutuhkan penelitian lanjutan, 

yang terkait dengan norma sosial, kebutuhan para pihak, interpretasi para pihak, 

dan pengendalian sosial saat penerapan relasi kuasa untuk mendukung pelaksanaan 

strategi pertanahan. Hal ini menunjukkan manfaat Teori Fenomenologi dalam 

menginspirasi para peneliti, saat merumuskan pertanyaan penelitian. 
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RANGKUMAN 

Fakta agraria dapat dibedah dengan memanfaatkan Paradigma Fakta Sosial (Teori 

Fungsional Struktural dan Teori Konflik), Paradigma Perilaku Sosial (Teori Perilaku dan 

Teori Pertukaran), dan Paradigma Definisi Sosial (Teori Aksi, Teori Interaksionisme 

Simbolik, dan Teori Fenomenologi). Banyak fakta agraria yang dapat dibedah, seperti: 

reforma agraria, participatory mapping, multipurpose cadastre, restorasi peran (dalam 

pelaksanaan PRONA), transmisi sosial (untuk pelaksanaan PTSL), kompatibilitas petani 

(saat legalisasi asset), dan relasi kuasa (dalam penerapan strategi pertanahan).   

 

EVALUASI 

1. Bagaimana cara membedah fakta agraria dengan memanfaatkan Paradigma Fakta 

Sosial, Paradigma Perilaku Sosial, dan Paradigma Definisi Sosial? 

2. Mengapa fenomena reforma agraria, participatory mapping, multipurpose cadastre, 

restorasi peran (dalam pelaksanaan PRONA), transmisi sosial (untuk pelaksanaan 

PTSL), kompatibilitas petani (saat legalisasi asset), dan relasi kuasa (dalam penerapan 

strategi pertanahan) dapat dibedah dengan Paradigma Fakta Sosial, Paradigma 

Perilaku Sosial, dan Paradigma Definisi Sosial?      
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