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MODUL  III 

KETIDAK-BERDAYAAN  MASYARAKAT  DI  BIDANG  PERTANAHAN 

 

 

A. Ketidak-berdayaan Dalam Penguasaan dan Pemilikan Tanah 

 

Indeks Gini merupakan indikator tingkat kemerataan atau ketimpangan distribusi 

luas penguasaan dan pemilikan tanah yang terjadi di suatu wilayah. Indeks Gini 

dikemukan oleh ahli statistika Italia bernama Corrado Gini, dan dipublikasikan pada 

tahun 1912 melalui makalahnya berjudul “Variabilita e Mutabilita” (Bahasa Italia), 

atau “Variability and Mutability” (Bahasa Inggris). 

Untuk lebih memudahkan dalam penggunaan Indeks Gini perlu diketahui, 

bahwa Indeks Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 hingga 1. 

Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna (yaitu: semua orang menguasai 

dengan besaran yang sama), sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling 

sempurna (yaitu: satu orang menguasai semuanya). Oleh karena itu, nilai Indeks Gini 

memiliki kategori sebagai berikut: 

1. Ketimpangan rendah, bila nilai Indeks Gininya kurang dari 0,3. 

2. Ketimpangan sedang, bila nilai Indeks Gininya antara 0,3 – 0,5. 

3. Ketimpangan tinggi, bila nilai Indeks Gininya lebih dari 0,5. 

Pemahaman tentang Indeks Gini dibutuhkan, saat membahas ketidak-berdayaan 

masyarakat di bidang pertanahan. Ketika ketimpangan tinggi, misal 10% populasi 

menguasai dan memiliki 90% luas tanah di Indonesia, sedangkan 90% populasi hanya 

menguasai dan memiliki 10% luas tanah di Indonesia, maka situasi ini telah berhasil 

memperlihatkan ketidak-berdayaan masyarakat di bidang pertanahan. Masyarakat 

(90% populasi) tidak berdaya, dan akhirnya kalah bersaing dengan elit (10% populasi) 

dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Untuk mengurangi ketidak-berdayaan 

masyarakat di bidang pertanahan, maka nilai Indeks Gini harus diturunkan, misal dari 

0,57 (ketimpangan tinggi) menjadi 0,47 (ketimpangan sedang), bahkan bila mampu 

diupayakan hingga mencapai 0,27 (ketimpangan rendah).  

Dalam konteks pertanahan, Saptana dan Ahmad Makky Ar-Rozi (2015:31) telah 

menjelaskan, bahwa bila besaran nilai Indeks Gini cenderung menurun (misal dari 
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0,52 pada tahun 2008 menjadi 0,47 pada tahun 2011), maka berarti ada penurunan 

ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah disuatu wilayah. Tetapi bagi mereka 

yang akan menggarap tanah tetap dibutuhkan kesungguhan untuk mendapatkan tanah 

garapan, karena persaingannya berat. 

Saptana dan Ahmad Makky Ar-Rozi (2015:31) menjelaskan, bahwa persaingan 

untuk mendapatkan tanah garapan merupakan persaingan yang berat, karena: 

Pertama, semakin terbatasnya peluang kerja di luar sektor pertanian, sehingga 

sebagian dari masyarakat kembali memanfaatkan tanah baik dengan cara menyewa, 

menyakap, menggadai, atau bentuk lainnya. Kedua, semakin meningkatnya jumlah 

petani bertanah sempit dan petani tuna kisma, sehingga untuk mencukupi kebutuhan 

keluarga harus menambah luas garapan tanah. 

Persaingan berat dalam mendapatkan tanah garapan berakibat pada terjadinya 

kontestasi horizontal, yaitu kontestasi antar anggota masyarakat. Bila tidak dikelola 

dengan baik dan tidak dibatasi dengan norma sosial yang membumi, maka kontestasi 

horizontal dapat berkembang menjadi konflik horizontal. Etos kerja akan menjadi 

penanda pihak pemenang, untuk terus menerus mempertahankan kemenangannya 

dalam memperoleh tanah garapan. Sementara itu, pihak yang kalah tetap berupaya 

melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan, dengan berupaya menempatkan 

diri pada “jalan yang benar”, yaitu livelihood off-farm atau non-farm yang mampu 

memberi penghasilan optimal baginya. 

Uniknya, pihak yang kalah ini seringkali ditinggalkan dalam segenap proses 

menuju keberdayaan dan kemandirian. Golongan ini justru kurang mendapat dorongan 

untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan proses secara 

bertanggung-gugat (accountable), sehingga upaya untuk memperbaiki kehidupan atau 

kesejahteraannya semakin sulit. 

Ketidak-berdayaan masyarakat, terutama petani, semakin jelas terlihat, ketika 

minat mereka terhadap tanah sawah dan tanah kebun tidak mampu diwujudkan. Hal 

ini disebabkan keterbatasan kemampuan finansial yang ada pada mereka, sehingga 

tidak mampu membeli atau menyewa tanah sawah atau tanah kebun. Besarnya minat 

petani terhadap tanah sawah dan tanah kebun diungkapkan oleh Saptana dan Ahmad 
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Makky Ar-Rozi, ketika mereka menghadiri Panel Petani Nasional: Mobilisasi 

Sumberdaya dan Penguatan Kelembagaan Pertanian, di Jakarta tahun 2015. 

Dalam makalah berjudul “Dinamika Ketimpangan Penguasaan Lahan Dan Pasar 

Lahan Pada Desa Lahan Kering Berbasis Palawija” (2015:32), Saptana dan Ahmad 

Makky Ar-Rozi menyatakan, bahwa minat petani terhadap tanah sawah relatif tinggi, 

karena usaha padi sawah memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan 

komoditas palawija. Selain itu, sebagian petani juga memiliki minat yang tinggi 

terhadap tanah kebun, karena usaha tanaman keras (kebun) memberikan keuntungan 

yang lebih tinggi dibandingkan komoditas palawija. 

Ketidak-berdayaan dan ketidak-mampuan petani membeli atau menyewa tanah 

sawah atau tanah kebun, tentu saja mempersulit upaya petani atau masyarakat pada 

umumnya meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat ternyata mengalami kesulitan 

untuk memperoleh penguasaan dan pemilikan tanah yang memadai, sebagai media 

usaha tani yang dilakukannya. Fakta ini seolah membangun kondisi, bahwa peran 

yang dimainkan masyarakat belum dijalankan sebagaimana mestinya. 

Masyarakat belum memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup baik, untuk 

mengkonstruksi tatanan kehidupan yang sejahtera. Saat itu masyarakat nampak gagap, 

ketika merespon kebutuhannya. Sikap mental mental masyarakat belum berorientasi 

ke masa depan, dan belum secara cermat merencanakan masa depan. Selain itu, sikap 

mental masyarakat juga belum berisi hasrat untuk memanfaatkan tanah dalam frame 

konservasi. 

Oleh karena satu dan lain hal, sikap mental achievement oriented belum dimiliki 

oleh masyarakat, padahal sikap mental ini diperlukan agar mampu menghargai suatu 

prestasi, dan tidak justru terjebak pada penilaian yang berlebihan terhadap status sosial 

seseorang. Untuk itu, sikap mental yang bersedia menghargai orang lain atau pihak 

lain yang telah berupaya membantu perlu dimiliki oleh masyarakat, walaupun upaya 

pihak lain tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan oleh masyarakat. 

Ketiadaan achievement oriented membuat anggota masyarakat mudah melepas 

tanahnya, sehingga mereka semakin tidak berdaya dan semakin tidak mampu dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Saptana dan Ahmad Makky Ar-Rozi (2015:34) telah 

mengungkapkan tingginya transaksi tanah skala kecil di Pulau Jawa. Tanah garapan 
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skala kecil adalah tanah garapan yang luasnya kurang dari 0,5 Ha. Ironinya, menurut 

Saptana dan Ahmad Makky Ar-Rozi pemilik tanah skala kecil di Pulau Jawa menjual 

tanah tersebut, karena sudah tidak efisien lagi untuk usaha tani, dan kemudahan yang 

tersedia dalam transaksi tanah skala kecil, serta tingginya harga jual tanah. 

Muncul paradoks penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat, yaitu saat 

mereka menjual tanah skala kecil yang dimilikinya, mereka sangat membutuhkan 

tanah garapan untuk dikelola (walaupun dalam skala kecil). Tetapi paradoks ini selalu 

terabaikan oleh banyak pihak, bahkan penganut neo liberal menganggapnya sebagai 

persoalan individu-individu di masyarakat. Bagi penganut neo liberal, pemberdayaan 

masyarakat harus fokus pada mengatasi kemiskinan. 

Tetapi sesuai dengan karakter neo liberal, para penganutnya menyarankan untuk 

terlebih dahulu memahami kemiskinan dari perspektif individual. Basis pemikirannya 

adalah pemahaman bahwa komponen penting suatu masyarakat adalah kebebasan 

individu. Ide utamanya adalah mengunggulkan mekanisme pasar bebas, yang diikuti 

dengan usulan ketidak-hadiran intervensi negara secara lengkap di bidang ekonomi. 

Bagi paradigma ini, kemiskinan merupakan fenomena individual yang disebabkan 

oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang 

dengan sendirinya bila kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya, dan pertumbuhan 

ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Dengan demikian strategi penanggulangan 

kemiskinan bersifat residual, sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok 

swadaya atau lembaga keagamaan (Nugroho, 2013:100). 

Uniknya, ketika kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya, serta pasar tanah 

dibiarkan merambah ke tanah-tanah pertanian, ternyata para petani dan masyarakat 

pada umumnya semakin tidak berdaya dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah. 

Masyarakat tidak berdaya ketika harga tanah pertanian cenderung meningkat atau 

naik. Kecenderungan itu terjadi pada tanah sawah, tanah tegalan, dan tanah kebun di 

Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, sehingga masyarakat semakin tidak berdaya dalam 

hal penguasaan dan pemilikan tanah. 

Saptana dan Ahmad Makky Ar-Rozi (2015:35) membuka fakta, sebagai berikut: 

Pertama, harga pembelian tanah sawah di Pulau Jawa rata-rata mengalami 

peningkatan dari Rp. 593,84 juta per Ha pada tahun 2008 menjadi Rp. 683,53 juta per 
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Ha pada tahun 2011. Kedua, harga pembelian tanah tegalan di Pulau Jawa rata-rata 

mengalami peningkatan dari Rp. 464,80 juta per Ha pada tahun 2008 menjadi Rp. 

534,53 juta per Ha pada tahun 2011. Ketiga, harga pembelian tanah kebun di Pulau 

Jawa rata-rata mengalami peningkatan dari Rp. 483,40 juta per Ha pada tahun 2008 

menjadi Rp. 590,69 juta per Ha pada tahun 2011. 

Beban masyarakat semakin bertambah, ketika orientasi ekonomi juga disertai 

dengan pengakuan terhadap adanya biaya sosial yang harus dikeluarkan. Praktek 

kehidupan masyarakat ternyata tidaklah hanya bersifat ekonomi (perbandingan cost 

and benefit), melainkan meliputi hal-hal yang bersifat sosial. Semakin meningkat 

kebutuhan masyarakat terhadap input sosial, maka semakin kuat tekanan agar 

masyarakat memperhatikan orientasi sosial dalam perilakunya. Ketika masyarakat 

berkenan menjadikan aktivitasnya berada pada orientasi sosial, maka harmoni sosial 

terbentuk di wilayah tempat tinggal mereka (Nugroho, 2011:94). 

Ketika “harga” harmoni sosial telah sangat tinggi, yang dibuktikan oleh berbagai 

kegiatan yang membutuhkan dana (ekonomi), maka menjual sebagian tanah yang 

dimiliki merupakan solusi yang tersedia. Solusi ini didukung oleh harga tanah yang 

sesuai dengan harapan, sehingga perolehan dana untuk memenuhi biaya sosial dapat 

tercapai. Walaupun hal ini bergantung pada kondisi tanah yang ditawarkan, karena ada 

variasi harga tanah secara umum, yang dipengaruhi beberapa faktor, sebagai berikut: 

Pertama, kelas tanah, yaitu bahwa: semakin dekat letak tanah dengan jalan dan pusat 

ekonomi, maka harganya semakin tinggi. Kedua, kesuburan tanah, yaitu bahwa: 

semakin baik kondisi fisik tanah dan jenis irigasi yang tersedia atau semakin subur, 

maka harganya semakin tinggi. Ketiga, kelangkaan tanah, yaitu: semakin langka tanah 

di suatu wilayah, maka harganya semakin tinggi. Keempat, permintaan tanah, yaitu 

semakin tinggi permintaan terhadap sumberdaya tanah, maka harganya semakin 

tinggi. Kelima, status tanah, yaitu bahwa: semakin kuat kepemilikan tanahnya (misal: 

memiliki sertipikat hak atas tanah), maka harganya semakin tinggi (Saptana, 2015:36). 

Ketika petani menjual tanahnya, maka sesungguhnya mereka sedang memasuki 

“gerbang” ketidak-berdayaan, karena tanah merupakan faktor produksi yang penting 

bagi mereka. Peristiwa ini juga menjadi salah satu penyebab, sulitnya masyarakat 

mencapai kesejahteraan. Sementara itu, pemerintah desa pada umumnya belum 
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memiliki strategi pertanahan, yang dapat mendorong pencapaian kesejahteraan sosial, 

yang akan berdampak pada terwujudnya harmoni sosial yang berkelanjutan. 

Selain itu, kontribusi elemen desa, terutama pemilik tanah, dalam mengatasi 

kesulitan para petani yang tidak memiliki tanah juga belum nampak. Padahal 

kontribusi  ini merupakan faktor pendorong bagi munculnya kohesi atau kerekatan 

sosial. Aristiono Nugroho, dan kawan-kawan dalam “Relasi Kuasa Dalam Strategi 

Pertanahan Di Desa Prigelan” (2016:132) menjelaskan, bahwa kohesi sosial 

merupakan ekspresi perlawanan kolektif para petani terhadap marjinalisasi yang 

menghampiri dan mendesak mereka hingga ke “sudut-sudut” kehidupan. Berbekal 

kohesi sosial, para petani mampu bertahan hingga saat ini, bahkan mampu melakukan 

penguatan demarjinalisasi dengan memberdayakan diri melalui pengorganisasian 

kelompok tani dan gabungan kelompok tani. 

Ketika pemerintah desa belum mampu memberdayakan masyarakatnya, maka 

pemberdayaan masyarakat bertumpu pada pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. 

Dalam konteks kebijakan pemerintah pusat, Saptana dan Ahmad Makky Ar-Rozi 

(2015:35) menjelaskan, bahwa kebijakan diperlukan untuk mengatasi ketimpangan 

penguasaan dan pemilikan tanah. Kebijakan pemerintah pusat tersebut, antara lain 

berupa: Pertama, melakukan reforma agraria (pembaruan agraria) yang didasarkan 

pada pemberdayaan petani berbasis komoditas unggulan. Kedua, membangun food 

estate yang melibatkan kelompok tani, para pengusaha, dan pemerintah. Ketiga, 

pengembangan agro industri berbasis komoditas unggulan, sehingga mampu menyerap 

surplus tenaga kerja di perdesaan. 

Sementara itu, untuk mengatasi tingginya frekuensi transaksi jual beli tanah, 

dibutuhkan kebijakan pemerintah pusat yang isinya antara lain: Pertama, perbaikan 

sistem administrasi pertanahan. Kedua, modifikasi pola pewarisan, agar tidak terjadi 

fragmentasi (pemecahan) bidang tanah pertanian. Ketiga, pengembangan kredit mikro 

pertanian di perdesaan. Keempat, kebijakan pajak tanah yang progresif (Saptana, 

2015:37). 

Seluruh kebijakan pemerintah pusat tersebut pada intinya berupaya melindungi 

penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat, terutama petani. Walaupun pada 

kenyataannya perlindungan tersebut belum terlalu dirasakan oleh petani (masyarakat). 
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Sri Hery Susilowati saat menyampaikan makalah pada Panel Petani Nasional: 

Mobilisasi Sumberdaya dan Penguatan Kelembagaan Pertanian di Jakarta tahun 2015, 

memperlihatkan adanya penyusutan penguasaan dan pemilikan tanah oleh petani. Ia 

memberi judul makalahnya, “Penguasaan Lahan Pertanian Pada Berbagai Tipe Agro-

ekosistem.” Sri Hery Susilowati (2015:41) juga menjelaskan, bahwa perubahan luas 

penguasaan tanah petani dapat berimplikasi pada perubahan sistem produksi pertanian.  

 

B. Ketidak-berdayaan Dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

 

Penggunaan dan pemanfaatan tanah berkaitan dengan penggarapan tanah oleh 

petani, atau pengelolaan tanah oleh masyarakat. Tetapi penggarapan dan pengelolaan 

tanah tersebut dapat dilaksanakan, bila penguasaan dan pemilikan tanah sudah berada 

pada petani atau masyarakat. Ketidak-berdayaan masyarakat, termasuk petani, dalam 

penggunaan dan pemanfaatan tanah antara lain disebabkan rendahnya pengetahuan 

yang mereka miliki. 

Aristiono Nugroho, dan kawan-kawan dalam “Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan 

Di Kabupaten Magetan” (2017:176) menjelaskan, bahwa petani mampu meningkatkan 

produktivitas tanah berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya dari berbagai 

pihak terkait. Pengetahuan ini diperoleh para petani ketika melakukan interaksi dan 

komunikasi dengan sesama petani, perangkat desa dan petugas pertanian. Komunikasi 

verbal dan non verbal menjadi sarana bagi petani, untuk memperoleh pengetahuan. 

Sementara itu, saat berkomunikasi non verbal, petani memanfaatkannya untuk 

menguatkan, menekankan, dan melengkapi verbal yang telah dilakukannya. 

Penjelasan tersebut menunjukkan, bahwa interaksi dan komunikasi merupakan 

faktor penting bagi petani (masyarakat) dalam memperoleh pengetahuan. Uniknya, 

sebagian petani justru enggan berinteraksi dan berkomunikasi dengan para petugas. 

Akibatnya pengetahuan para petani terbatas, dan akhirnya mereka mengalami ketidak-

berdayaan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Persoalan ini bertambah berat, 

ketika terjadi peningkatan kebutuhan tanah untuk keperluan non pertanian, seperti 

industri, permukiman, jalan tol, dan sebagainya. 
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Sri Hery Susilowati (2015:41) menjelaskan, bahwa meningkatnya kebutuhan 

tanah untuk keperluan non pertanian, seperti industri, permukiman, jalan tol, dan 

sebagainya juga dapat mendorong alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian, dan 

dalam jangka pendek akan mendorong terjadinya pengangguran, karena asset yang 

dimiliki rumah tangga petani telah terjual. Di sisi lain ketersediaan tanah yang sesuai 

untuk dijadikan tanah sawah juga semakin sulit dijumpai, dan kalaupun ada 

membutuhkan investasi yang sangat mahal. Selain itu, efektivitas pengendalian alih 

fungsi tanah sawah beririgasi ke penggunaan non pertanian sangat tergantung pada 

kejelasan dan kebijakan penataan ruang. Hal ini masih ditambah lagi dengan sistem 

pewarisan, yang berkontribusi terhadap sempitnya penguasaan tanah, ketika terjadi 

fragmentasi tanah. 

Pada kondisi serba sulit dan ketidak-berdayaan masyarakat dalam penggunaan 

dan pemanfaatan tanah, para petani tetap dapat dikategorisasi menjadi tiga kelompok, 

yaitu: Pertama, owner operators only, adalah petani yang menggarap sendiri tanah 

miliknya, dan hanya tanah itu saja yang ia kerjakan atau ia garap. Kedua, owner 

operators cum-tenant, adalah petani pemilik tanah, yang selain menggarap tanah 

miliknya, juga menggarap tanah milik orang lain dengan cara menyakap. Ketiga, 

landless tenant, adalah petani yang tidak memiliki tanah, tetapi menggarap tanah milik 

orang lain dengan cara menyakap atau share-cropping tenancy (Bachriadi, 2011:29). 

Ketidak-berdayaan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah, 

antara lain berupa ketidak-berdayaannya terhadap alih fungsi tanah. Tetapi hal ini 

sesungguhnya dapat diatasi dengan menggunakan strategi yang tepat, seperti: 

Pertama, pemanfaatan tanah sub optimal. Kedua, menghindari fragmentasi tanah 

karena pewarisan. Ketiga, melakukan usaha tani secara berkelompok pada satu 

hamparan, sehingga meningkatkan efisiensi usaha tani. Keempat, pelaksanaan 

program landreform (Susilowati, 2015:58). 

Pada saat para petani dan masyarakat pada umumnya tidak berdaya dalam 

penggunaan dan pemanfaatan tanah, termasuk terhadap alih fungsi tanah, maka 

mereka berpeluang mengalami kemiskinan. Keadaan ini semakin membuat mereka 

tidak berdaya, dan semakin lama semakin memiskinkan mereka. Kemiskinan ini 
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disebut kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan sistem sosial yang 

tidak pro rakyat (masyarakat). 

Selain kemiskinan struktural sebagaimana yang telah dibahas, sesungguhnya 

kemiskinan juga dapat berupa kemiskinan natural, maupun kemiskinan kultural. Abdul 

Rohman, Alizar Isna, P. Israwan Setyoko, dan Pawartha Dharma (2004:153) telah 

menjelaskan, bahwa kemiskinan natural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh 

faktor-faktor alamiah, seperti kesulitan air, tanah yang berkondisi tadah hujan, dan 

kondisi geografis tertentu. Sementara itu, kemiskinan kultural, adalah kemiskinan 

yang disebabkan oleh adat istiadat, budaya, sikap tidak disiplin, dan lemahnya etos 

kerja. 

Ketika kemiskinan petani atau masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang harus 

diatasi, maka dilakukan berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Tetapi ternyata 

bentuk pemberdayaan bagi petani miskin di perdesaan justru menimbulkan masalah 

baru. Abdul Rohman, Alizar Isna, P. Israwan Setyoko, dan Pawartha Dharma (2004: 

152) menjelaskan, sebagai berikut: Pertama, ketika para petani miskin mendapat 

bantuan pemberdayaan berupa penyediaan beras murah dari desa, yang tidak bersifat 

rutin, melainkan bersifat temporer. Tetapi ternyata bantuan semacam ini secara jangka 

pendek bermanfaat, tetapi secara jangka panjang dipandang tidak mendidik; Kedua, 

ketika para petani miskin mendapat bantuan pemberian benih dan pupuk. Tetapi 

ternyata bantuan semacam ini secara jangka pendek bermanfaat, tetapi secara jangka 

panjang dipandang tidak mendidik. Ketiga, ketika para petani diajak berorganisasi. 

Ternyata bantuan semacam ini ada kalanya dianggap tidak relevan dengan kebutuhan 

petani, karena petani membutuhkan langkah-langkah praktis cara mempertahankan 

kontinuitas produksi pertanian dan bila memungkinkan meningkatkan produksi 

pertanian. 

Oleh karena itu, upaya untuk melepaskan para petani atau masyarakat dari 

kemiskinan dan keterbelakangan adalah peningkatan etos kerja. Aristiono Nugroho 

dan Sutaryono (2015:27) mengungkapkan, bahwa etos kerja untuk melepaskan diri 

dari kemiskinan dan keterbelakangan, menempatkan masyarakat pada jalan yang 

“benar”, terutama ketika mereka berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan 

kemandirian. Konsekuensinya, anggota masyarakat yang tergolong miskin tidak boleh 
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ditinggalkan dalam segenap proses menuju keberdayaan dan kemandirian. Golongan 

ini justru harus didorong untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan 

mengendalikan proses secara bertanggung-gugat (accountable) demi perbaikan 

kehidupan masyarakat secara keseluruhan. 

Kemiskinan merupakan wujud puncak ketidak-berdayaan masyarakat dalam 

penggunaan dan pemanfaatan tanah. Ketiadaan modal usaha, untuk mengggunakan 

dan memanfaatkan tanah secara komersial, telah menghalangi peluang masyarakat 

untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Oleh karena itu, masyarakat berharap 

pada pemerintah desa, karena telah dipandang sebagai sebuah entitas, yang mampu 

memandirikan diri dengan mengembangkan asset-asset yang ada sebagai sumber 

penghidupan.  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan baru 

bagi pemerintah desa dan masyarakatnya, karena desa dipandang sebagai sebuah 

entitas, yang mampu memandirikan diri dengan mengembangkan asset-assetnya 

sebagai sumber penghidupan. Dalam konteks ini desa dianggap mampu melakukan 

pengelolaan kebijakan, perencanaan keuangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi 

warga masyarakat dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan dan 

kemandirian (Nugroho, 2015:202). 

Tetapi harapan masyarakat belum dapat terpenuhi, karena pemerintah desa 

belum fokus membantu masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Tetapi 

Aristiono Nugroho, dan kawan-kawan (2014:129) mengingatkan, bahwa masyarakat 

tidak boleh gagap, ketika merespon kebutuhan yang meningkat. Untuk itu masyarakat 

perlu membangun: Pertama, sikap mental yang senantiasa berorientasi ke masa 

depan, dan dengan cermat merencanakan masa depan. Kedua, sikap mental yang 

senantiasa berhasrat mengeksploitasi sumberdaya alam (tanah) dalam frame 

konservasi. Ketiga, sikap mental achievement oriented, yaitu sikap mental yang siap 

menilai tinggi suatu prestasi, dan tidak terjebak pada penilaian yang berlebihan 

terhadap status sosial seseorang. Keempat, sikap mental yang bersedia menghargai 

orang lain atau pihak lain yang telah berupaya membantu masyarakat, walaupun upaya 

tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan. 
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Berbasis kesejahteraan dalam bingkai konservasi tanah, selalu terbuka peluang 

bagi diwujudkannya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, dalam 

pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Kehidupan bersama 

yang lebih berkeadilan merupakan konsepsi interaksi sosial paling menguntungkan 

bagi semua elemen masyarakat, sehingga berpeluang menghasilkan keberlanjutan 

sistem kemasyarakatan yang mampu memberikan akses seluas-luasnya pada generasi 

akan datang dan sumber-sumber ekonomi masyarakat (antara lain: tanah). Kondisi ini 

pada akhirnya dapat menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis, karena 

mampu mengatasi dan mencegah berbagai sengketa dan konflik (Nugroho, 2014:155-

156). 

Sikap mental masyarakat serta semangat kesejahteraan dan keadilan sosial 

merupakan prasyarat bagi lahirnya keberdayaan masyarakat dalam penggunaan dan 

pemanfaatan tanah. Salah satu sikap mental yang sering disalah-fahami adalah deviasi, 

karena ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa deviasi adalah sesuatu yang 

buruk. Sebagian masyarakat lainnya beranggapan, bahwa deviasi adalah sesuatu yang 

baik. Sebagai contoh bila suatu masyarakat memiliki etos kerja rendah, tidak kokoh 

pendirian, tidak disiplin, dan senang bermalas-malasan, maka deviasi terhadap sifat ini 

merupakan sesuatu yang baik. Tetapi pada umumnya masyarakat menganggap deviasi 

adalah sesuatu yang buruk. 

Aristiono Nugroho, dan kawan-kawan  (2013:131) menjelaskan, bahwa sebagian 

masyarakat yang masih mempertahankan semangat guyub, tidak menyukai deviasi. 

Bagi mereka deviasi tidak mendatangkan manfaat, melainkan lebih mendekatkan 

masyarakat desa pada kondisi disharmoni. Hanya saja yang dapat menjadi ancaman 

bagi keberlanjutan penerapan program di desa, adalah adanya interaksi antara anggota 

masyarakat dengan masyarakat di luar desa, yang membawa norma-norma baru. Bila 

ini terjadi maka dapatlah dikatakan, bahwa deviasi terjadi karena adanya differential 

association (pergaulan yang berbeda). Mula-mula deviasi yang terjadi adalah deviasi 

primer (penyimpangan awal), di mana akibatnya orang yang melakukan deviasi 

tersebut akan diberi label negatif. Berdasarkan label yang diterimanya, maka pelaku 

akan mendefinisikan dirinya sebagai seorang deviant (penyimpang). Lalu deviant akan 
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mengulangi perbuatannya, karena baginya hal itu merupakan karakter atau identitas 

dirinya, yang akhirnya menghasilkan deviasi terus menerus dan semakin parah. 

Deviasi yang terus menerus menjadi sesuatu yang kontra produktif bagi yang 

bersangkutan dan masyarakatnya. Bahkan bila tidak dikelola dengan baik berpeluang 

menimbulkan konflik horizontal atau konflik antar anggota masyarakat. Ketika konflik 

terjadi, keberdayaan sulit diperjuangkan dan yang muncul justru ketidak-berdayaan 

masyarakat. Semakin sulit bagi masyarakat, untuk melihat perbandingan cost and 

benefit dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dalam konteks non pertanian, tidak 

jarang penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dipilih oleh masyarakat, ternyata 

tidak memberi hasil yang baik, karena ternyata berbeda dengan kebutuhan masyarakat. 

Sementara itu, dalam konteks pertanian, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang 

dipilih petani juga belum memberi produktivitas tinggi. Akibatnya, masyarakat atau 

petani tetap berada dalam ketidak-berdayaan. 

Sementara itu, Aristiono Nugroho, dan kawan-kawan (2011:122-123) pernah 

menjelaskan, bahwa perubahan dan dinamika sosial ekonomi desa, yang direspon oleh 

masyarakatnya tidak menggoyah keteraturan yang ada. Keteraturan ini dibangun oleh 

masyarakat desa berdasarkan keinginan bersama, untuk menciptakan harmoni sosial. 

Dengan demikian keteraturan yang terwujud di desa tidak selalu karena adanya 

tekanan atau pemaksaan oleh golongan yang berkuasa. Hal ini boleh jadi 

menunjukkan adanya penguasa yang tidak mampu menekan atau enggan menekan 

masyarakat. 

Keteraturan ini dapat dimaknai positif, yaitu berkaitan dengan stabilitas sosial 

yang berhasil diciptakan oleh masyarakat. Tetapi juga dapat dimaknai sebagai tidak 

adanya perubahan untuk semakin baik atau semakin sejahtera. Hanya saja, pada saat 

yang terjadi adalah situasi yang pasif atau tidak ada perubahan, maka situasi ini akan 

mendukung terjadinya ketidak-berdayaan masyarakat. Akibatnya, masyarakat semakin 

tidak berdaya dalam konteks penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dalam konteks ini, 

masyarakat tidak mampu lagi mengekspresikan kepentingannya, padahal kepentingan 

merupakan pendorong utama bagi kemajuan dan keberdayaan masyarakat. 

Aristiono Nugroho, dan kawan-kawan telah (2017:207) mengungkapkan, bahwa 

masalah utama petani, yaitu kesejahteraan, yang sekaligus menjadi masalah pokok 
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sektor pertanian. Oleh karena itu, tindakan paling rasional bagi petani adalah aktif 

dalam berbagai kegiatan, yang mampu membantunya menjangkau kesejahteraan. 

Pemberdayaan petani merupakan salah satu cara agar petani mampu menjangkau 

kesejahteraan. Ketika pemberdayaan petani sedang diperjuangkan, untuk mencapai 

sasaran dan tujuan kesejahteraan, maka transmisi nilai-nilai pertanahan merupakan 

salah satu prasyaratnya. Transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor 

pertanahan kepada para petani berpeluang mengalihkan nilai-nilai yang berguna dalam 

pemberdayaan petani, dan mengundang kesediaan para petani untuk menerimanya. Ha 

ini peluang bagi hadirnya keyakinan dan motif para petani, sehingga dapat membantu 

terwujudnya tindakan para petani, yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan. 

 

RANGKUMAN 

 

Ketidak-berdayaan membayangi lapisan bawah masyarakat, baik di kota 

(kelurahan) maupun di desa. Untuk mengurangi ketidak-berdayaan masyarakat di bidang 

pertanahan, khususnya penguasaan dan pemilikan tanah, maka diperlukan berbagai 

kegiatan yang mampu memberi dampak berupa penurunan nilai Indeks Gini, misal dari 

0,57 (ketimpangan tinggi) menjadi 0,47 (ketimpangan sedang), bahkan bila mampu 

diupayakan hingga mencapai 0,27 (ketimpangan rendah). 

Ketidak-berdayaan masyarakat, terutama petani, semakin jelas terlihat, ketika minat 

mereka terhadap tanah sawah dan tanah kebun tidak mampu diwujudkan. Hal ini 

disebabkan keterbatasan kemampuan finansial yang ada pada mereka, sehingga tidak 

mampu membeli atau menyewa tanah sawah atau tanah kebun. Ketika petani menjual 

tanahnya, maka sesungguhnya mereka sedang memasuki “gerbang” ketidak-berdayaan, 

karena tanah merupakan faktor produksi yang penting bagi mereka. 

Sementara itu, penggunaan dan pemanfaatan tanah berkaitan dengan penggarapan 

tanah oleh petani, atau pengelolaan tanah oleh masyarakat. Tetapi penggarapan dan 

pengelolaan tanah tersebut dapat dilaksanakan, bila penguasaan dan pemilikan tanah 

sudah berada pada petani atau masyarakat. Ketidak-berdayaan masyarakat, termasuk 

petani, dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah antara lain disebabkan rendahnya 

pengetahuan yang mereka miliki. 
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Pada saat petani dan masyarakat pada umumnya tidak berdaya dalam penggunaan 

dan pemanfaatan tanah, termasuk terhadap alih fungsi tanah, maka mereka berpeluang 

mengalami kemiskinan. Keadaan ini semakin membuat mereka tidak berdaya, dan 

semakin lama semakin memiskinkan mereka. Kemiskinan ini disebut kemiskinan 

struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan sistem sosial yang tidak pro rakyat 

(masyarakat). 

Kemiskinan merupakan wujud puncak ketidak-berdayaan masyarakat dalam 

penggunaan dan pemanfaatan tanah. Ketiadaan modal usaha, untuk mengggunakan dan 

memanfaatkan tanah secara komersial, telah menghalangi peluang masyarakat untuk 

memperoleh penghasilan yang memadai. Oleh karena itu, masyarakat berharap pada 

pemerintah desa, karena dipandang sebagai sebuah entitas, yang mampu memandirikan 

diri dengan mengembangkan asset-asset yang ada sebagai sumber penghidupan. 

Dalam konteks ini, keteraturan dapat dimaknai positif, yaitu berkaitan dengan 

stabilitas sosial yang berhasil diciptakan oleh masyarakat. Meskipun dapat dimaknai 

sebagai tidak adanya perubahan untuk semakin baik atau semakin sejahtera. Pada saat 

yang terjadi adalah situasi yang pasif atau tidak ada perubahan, maka situasi ini akan 

mendukung terjadinya ketidak-berdayaan masyarakat. 

 

EVALUASI 

                       

1. Apa proses yang harus ditempuh, untuk mengurangi ketidak-berdayaan masyarakat 

dalam konteks penguasaan dan pemilikan tanah? 

2. Bagaimana keterkaitan antara ketidak-berdayaan masyarakat dengan Indeks Gini? 

3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi diri sendiri dan orang lain, ketika petani 

menjual tanahnya? 

4. Mengapa ketidak-berdayaan masyarakat dalam penguasaan dan pemilikan tanah, 

kemudian merambat hingga penggunaan dan pemanfaatan tanah? 

5. Mengapa ada relasi antara ketidak-berdayaan masyarakat dengan kemiskinan? 

6. Mengapa ketiadaan modal usaha menjadi kunci ketidak-berdayaan masyarakat? 

7. Bagaimana cara memaknai keteraturan yang ada di masyarakat dalam dinamika 

sosial dan ekonomi? 
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